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Introdução 

 

O presente trabalho enquadra-se no ciclo de estudos no âmbito do Mestrado em Psicologia da 

Educação e do Desenvolvimento, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob 

orientação da Professora Doutora Maria Cristina Antunes.  

A presente dissertação “Resiliência Familiar, Autoconceito e Desempenho Académico em 

Jovens Universitários” é composta por duas partes, ou seja, dois artigos científicos. Na 

primeira parte é apresentado o primeiro artigo científico sobre a relação entre o Autoconceito 

e o Desempenho Académico, no qual se pretendeu testar se existe um efeito preditor do 

Autoconceito sobre o Desempenho Académico dos estudantes universitários. Na segunda 

parte é apresentado outro artigo científico, que objetivou relacionar as variáveis Resiliência 

Familiar, Autoconceito e Desempenho Académico, testando um efeito preditor do 

Autoconceito e Resiliência Familiar sobre o Desempenho Académico dos estudantes 

universitários.  

O estudo dos constructos analisados na presente dissertação continua a ser importante para a 

psicologia, pois configuram processos cognitivos e psicossociais que podem determinar a 

adaptação e o ajustamento psicológico da pessoa, nomeadamente a nível universitário. No 

estudo que se apresenta nesta dissertação escolheu-se a população de jovens universitários 

por se considerar ser uma população que tem sido pouco privilegiada em termos das 

intervenções psicoeducativas em contexto universitário. É pertinente estudar a forma como o 

Autoconceito influencia o Desempenho Académico, sendo que várias são as relações 

evidencia das entre estas duas variáveis a nível do ensino básico e secundário. No entanto, é 

necessário perceber se esta relação persiste na vida universitária, pois uma das formas de 

ajudar os estudantes com insucesso académico poderá passar por trabalhar com os mesmos o 

seu Autoconceito. Também a universidade engloba um período de mudança e adaptação, 

longe da família em grande parte dos casos. Embora mais adultos, é importante perceber se 
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os estudantes continuam a ser influenciados pela família, através do envolvimento e suporte 

da mesma, a nível da sua perceção como capazes e como isso os pode influenciar 

academicamente, neste caso pela sua perceção de Resiliência familiar, desenvolvida ao longo 

dos anos.  

Neste sentido, cada uma das duas partes desta dissertação é comporta por um enquadramento 

teórico de forma a esclarecer os objetivos, a conceptualização das variáveis em estudo e a 

apresentar o estado da arte no que aos constructos diz respeito, a apresentação da 

metodologia onde são descritos os instrumentos, amostra e procedimento, a apresentação dos 

resultados e uma última parte de discussão dos resultados. No final da dissertação, é 

apresentada uma secção de considerações finais, com sugestões para futuros estudos.  
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Resumo 

 

O Autoconceito Académico pode ser definido como a perceção do indivíduo de si mesmo 

como aluno e como este interage com o ambiente de aprendizagem (Emmanuel, Adom, 

Josephine & Solomon, 2014). Neste sentido, o Autoconceito Académico refere-se à avaliação 

que o indivíduo faz do seu sucesso académico (APA, 2015). O Desempenho Académico é 

considerado como um critério-chave para avaliar as capacidades gerais de cada indivíduo 

(Raju, 2013). Parece relacionar-se com Autoconceito do estudante, sendo potenciado pelo 

mesmo (Fryer, 2015; Gniewosz, Eccles & Noack, 2014; Raju, 2013). Assim, pretendeu-se 

investigar a relação entre o Autoconceito, principalmente o Autoconceito Académico, e o 

Desempenho Académico numa amostra de 471 estudantes universitários, sendo este o 

objetivo geral do estudo. Foram utilizados dois instrumentos para medir as variáveis, sendo 

eles um questionário sobre o Desempenho Académico auto-relatado pelos estudantes e o 

outro, para avaliação do Autoconceito, o SDQ-III (Faria & Fontaine, 1992). Assim, como 

esperado, os resultados indicaram diferenças em algumas dimensões do Autoconceito em 

função do Desempenho Académico, favorecendo o autoconceito académico dos estudantes 

com muito bom desempenho. Além disso, foi também verificada uma relação preditora do 

Autoconceito nos Assuntos Escolares em Geral sobre o Desempenho Académico. Concluiu-

se que se um estudante tem um elevado Autoconceito a nível dos Assuntos Escolares em 

Geral, essa autoperceção influenciará o Desempenho Académico e, consequentemente, levará 

a maior sucesso académico. 

 

Palavras-chave: Autoconceito; Desempenho Académico; estudantes universitários 
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Abstract 

 

Academic self-concept may be defined as the individual's perception of himself as a student 

and how he interacts with the learning environment (Emmanuel, Adom, Josephine & 

Solomon, 2014). Thus, Academic Self-concept refers to the individual's assessment of his/her 

academic success (APA, 2015). Academic Performance is considered a key criterion for 

assessing the overall abilities of each individual (Raju, 2013). It seems to be related to the 

student's Self-concept and raised by it (Fryer, 2015; Gniewosz, Eccles & Noack, 2014; Raju, 

2013). Therefore, we aimed to investigate the relationship between Self-concept, especially 

Academic Self-concept, and Academic Performance in a sample of 471 university students, 

which is the general objective of the study. Two instruments were used to measure the 

variables: a self-reported questionnaire on students' Academic Performance and the other for 

the assessment of Self-concept, the SDQ-III (Faria & Fontaine, 1992). Under these 

circumstances, as expected, the results indicated differences in some dimensions of Self-

Concept according to Academic Performance. Finally, the Self-concept in school matters in 

general is a predictor of Academic Performance . It was concluded that if a student has a high 

Self-concept in school subjects in general, this self-perception will influence Academic 

Performance and, consequently, lead to higher academic success. 

 

Keywords: self-concept; academic achievement; college students 
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Enquadramento Teórico 

 

O Autoconceito é um termo que possui uma dimensão social, sendo que se desenvolve em 

consequência da interação com o mundo físico e com as pessoas (Quiles & Espada, 2014). 

Refere-se ao conceito que um indivíduo tem de si mesmo a nível físico, social e espiritual 

(Quiles & Espada, 2014), ou seja, à avaliação que a pessoa faz de si mesma, incluindo as 

características psicológicas e físicas bem como as suas qualidades e capacidades (APA, 

2015), em áreas distintas, como o trabalho ou escola, a família, as relações sociais, o aspeto 

físico e a área ético-moral (Quiles & Espada, 2014). Relaciona-se com este constructo a ideia 

de uma auto descrição mais ampla que inclui aspetos comportamentais, por exemplo o que a 

pessoa faz ou é capaz de fazer, cognitivos, ou seja como ela se descreve, e afetivos ou seja, 

como se sente face a ela própria (Silva & Vendramini, 2005). Assim, o Autoconceito pode 

associar-se a um sistema de crenças e a uma avaliação multifacetada de si mesmo e do 

relacionamento com o que o rodeia (Zhang & Li, 2010), onde o sujeito reconhece as suas 

fraquezas, capacidades, atitudes e valores (Marsh & Craven, 2006).  

O Autoconceito de um indivíduo vai permitir-lhe descrever-se e avaliar-se nas diferentes 

situações que vive e através dos sentimentos que experiencia. Esta vivência permite um tipo 

de feedback particular que é a autoavaliação, que torna possível ao indivíduo efetuar uma 

retrospetiva dos seus comportamentos numa determinada situação, averiguando quais os mais 

adequados e daí retirar informações úteis para outras situações (Simões, 2001). Este conceito 

assume um papel de regulador e preditor do comportamento futuro, motivando-o e guiando-o, 

simultaneamente, diante de acontecimentos adversos (Faria & Azevedo, 2004). Os indivíduos 

são motivados a manter o Autoconceito porque o self é central para a sua compreensão do 

mundo (Edwards, 2015). Contudo, quando o individuo passa da adolescência para a vida 

adulta, surgem mudanças que podem condicionar o Autoconceito, ou pelo menos a perceção 

que os indivíduos tinham de si próprios até ao momento (Barros & Moreira, 2013). Neste 
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sentido, o Autoconceito é um dos mais importantes constructos psicológicos na área das 

ciências comportamentais (Marsh & Craven, 2006) que, segundo Costa (2002), se devia 

mensurar a partir as perceções essenciais que o indivíduo tem sobre si mesmo e sobre a forma 

como este as vivencia. 

A distinção entre Autoestima e Autoconceito orienta as pesquisas sobre estes (Dusek & 

McIntyre, 2003). O autoconhecimento, a autoexpressão, o autocuidado, e ser feliz consigo 

próprio são desenvolvimentos essenciais para a compreensão do Autoconceito, como este é e 

funciona (Oyserman, 2001). A distinção entre Autoconceito e Autoestima é fundamental para 

entender a distinção entre perspetivas multidimensionais e unidimensionais do Autoconceito 

(Marsh & Martin, 2011). Assim, segundo Marsh e Martin (2011), as perspetivas 

unidimensionais enfatizam um único domínio global de Autoconceito, tipicamente referido 

como Autoestima. Nas perspetivas multidimensionais são referidos os componentes múltiplos 

e relativamente distintos do Autoconceito. Além disso, o Autoconceito possui uma 

organização hierárquica das suas diferentes características, isto é, as diferentes perceções do 

individuo relativamente ao seu comportamento vão sendo orientadas a partir da base, onde se 

situam as características mais diferenciadas, para o topo, no qual se encontraria o 

Autoconceito geral. A estabilidade que se observa no topo da hierarquia, ou seja, quando o 

Autoconceito é encarado na sua globalidade, diminui à medida que as suas facetas se tornam 

mais diferenciadas, ou seja, mais específicas de uma dada situação (Simões, 2001). De forma 

semelhante, Mclnerney, Cheng, Mok e Lam (2012) afirmam que o Autoconceito global é 

dividido em componentes académicos e não académicos. O componente académico é 

dividido em Autoconceitos Específicos para as diferentes áreas ou disciplinas escolares. Já o 

componente não académico é dividido em componentes físicos, sociais e emocionais. Os 

mesmos autores sugerem que os componentes específicos do Autoconceito serão mais 

preditores dos resultados em domínios específicos do que um componente único e global do 
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Autoconceito. O Autoconceito Específico refere-se à avaliação que o aluno faz relativamente 

ao seu desempenho em áreas específicas (APA, 2015).  

Por conseguinte, Quiles e Espada (2014) falam em Autoconceito Académico. Segundo estes 

autores, este refere-se à capacidade para autocontrolar e organizar o estudo, para estabelecer 

objetivos de aprendizagem, e objetivos pessoais e profissionais realistas. O Autoconceito 

Académico pode, então, ser definido como as representações que o estudante tem das suas 

capacidades e realizações escolares, bem como as avaliações que faz das mesmas (Wilkins, 

2004). Também Emmanuel, Adom, Josephine e Solomon (2014) definem o Autoconceito 

Académico, caracterizando-o como a perceção que o indivíduo faz de si mesmo como aluno e 

como este interage com o ambiente de aprendizagem. Neste sentido, o indivíduo faz uma 

avaliação do seu sucesso académico tendo em conta dois aspetos que são um Autoconceito 

académico geral e um específico, sendo que o Autoconceito Académico geral refere-se à 

avaliação que a pessoa faz das capacidades e desempenho escolar ou académico de forma 

global. Portanto, o Autoconceito a nível da capacidade académica refere-se ao conhecimento 

do individuo sobre as suas próprias capacidades e competências em geral (Gniewosz, Eccles 

& Noack, 2014). 

Sullivan (2009) afirma que se compararmos indivíduos com o mesmo nível de capacidades 

académicas, alguns terão perceções mais positivas das suas próprias capacidades do que 

outros. O autor aborda o Autoconceito e a Autoeficácia. Afirma que o Autoconceito está 

relacionado com a Autoeficácia, construto desenvolvido por Bandura (1982). A Autoeficácia 

é a crença na própria capacidade de fazer algo. Deste modo, o Autoconceito Académico 

poderá ser visto como uma forma específica de autoconfiança (Sullivan, 2009).  

É importante para a vida pessoal, profissional e social ter um Autoconceito positivo (Quiles 

& Espada, 2014). Melhorar o Autoconceito e o interesse académico deve ser o objetivo 

essencial da educação (Fryer, 2015). É importante para a vida pessoal, profissional e social 
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ter um Autoconceito positivo (Quiles & Espada, 2014). O Autoconceito Académico, as 

estratégias de aprendizagem e o Desempenho Académico são três componentes-chave para o 

sucesso do aluno, vistos como componentes em interação (Mclnerney et al., 2012).  

Por outro lado, o Desempenho Académico é considerado, segundo Raju (2013), um critério-

chave para avaliar as potencialidades e capacidades gerais de cada indivíduo. Adaptar-se 

academicamente implica que o sujeito tenha uma maior responsabilidade pelas próprias 

ações, uma maior capacidade de lidar com mudanças, capacidade para gerir o tempo e para 

lidar adequadamente com situações de stress (Barros & Moreira, 2013). Os diferentes 

domínios do Desempenho Académico tendem a estar correlacionados substancialmente, tal 

como cada domínio de realização com o Autoconceito correspondente (Hau & Marsh, 2015).  

Mclnerney et al. (2012) chegaram à conclusão de que é importante e essencial considerar o 

Autoconceito e as estratégias de aprendizagem em conjunto para melhorar o Desempenho 

Académico dos alunos e, simultaneamente, aprimorar o desempenho dos mesmos para 

impulsionar o Autoconceito. As interações entre alunos e professores podem ser cruciais no 

desenvolvimento do Autoconceito académico dos alunos e no aumento da sua motivação e 

realização (Komarraju, Musulkin & Bhattacharya, 2010). 

Chen, Hwang, Yeh e Lin (2012) referem que os estudantes que se percebem como mais 

capazes em relação a um domínio face aos pares, terão um Autoconceito mais forte nesse 

mesmo domínio. Neste sentido, é possível que um Autoconceito negativo num domínio 

específico como a capacidade académica, possa estar associado, por exemplo, a um aumento 

do comportamento agressivo, como forma de o aluno compensar a perceção negativa em 

relação a um domínio socialmente valorizado (Taylor, Davis-Kean & Malanchuk, 2007).  

No estudo de Muijs (1997), o Desempenho Académico foi um forte preditor do Autoconceito 

académico, que, por sua vez, foi considerado um preditor de Desempenho Académico. 

Também os resultados do estudo de Choi (2005) indicam que os estudantes universitários que 
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têm um alto grau de autopercepção tendem a atingir um desempenho académico mais alto. 

Choi (2005) afirma que uma implicação subjacente a este resultado diz respeito à necessidade 

de realizar atividades académicas que ajudem a melhorar o Autoconceito e a autoeficácia dos 

estudantes universitários. Matovu (2012) menciona as teorias e modelos desenvolvidos que 

explicam o Autoconceito Académico e o Desempenho Académico afirmando que não há 

certezas de que o Autoconceito Académico construído influencie o Desempenho Académico. 

Contudo, as descobertas do autor revelam que o nível escolar dos alunos pode ser um fator 

influenciador do Autoconceito académico dos mesmos, o que também pode ser refletido na 

sua realização académico. Zambon e Rose (2012) observaram que os alunos do ensino 

fundamental, médio e superior que obtém um alto rendimento académico têm uma 

probabilidade maior de apresentarem um Autoconceito académico elevado e vice-versa, 

evidenciando uma relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico. Igualmente, 

Raju (2013) concluiu que o Autoconceito tinha uma influência significante nos estudantes, 

estando associado a um melhor desempenho escolar. Da mesma forma, Gniewosz, Eccles e 

Noack (2014) e Fryer (2015) concluem que o Autoconceito está relacionado positivamente 

com realizações futuras, nomeadamente com o Desempenho Académico.  

No sentido em que o Autoconceito, nomeadamente o Autoconceito Académico se relaciona 

com a interação que o estudante faz com o ambiente de aprendizagem (Emmanuel et al., 

2014), torna-se pertinente perceber a influência do Autoconceito no Desempenho Académico 

dos jovens universitários. Consequentemente, o objetivo geral deste estudo consistiu em 

analisar se o Autoconceito, em especial o Autoconceito Académico, se relaciona com o 

Desempenho Académico, de forma preditiva, dos estudantes do ensino superior a frequentar a 

licenciatura. Desta forma, os objetivos específicos são: (a) observar diferenças a nível das 

dimensões do Autoconceito em função dos grupos do Desempenho Académico e (b) observar 
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o efeito preditor das dimensões do Autoconceito sobre o Desempenho Académico dos 

estudantes universitários. 

 

Metodologia 

 

No presente estudo delinearam-se duas questões de investigação, sendo a primeira: haverá 

diferenças nas dimensões do Autoconceito em função do Desempenho Académico?, e a 

segunda: serão algumas dimensões do Autoconceito preditoras do Desempenho Académico 

dos estudantes universitários? Para responder a estas questões de investigação foi desenhado 

um estudo de natureza quantitativa, de carácter transversal, correlacional e comparativo. 

 

Amostra 

 

Neste estudo participaram um total de 471 estudantes do ensino superior, selecionados 

através de uma amostragem por conveniência numa universidade do norte do país, com idade 

entre os 18 e os 30 anos, sendo a média de idades 19.99 (DP=2.11). Destes participantes 

40.1% eram alunos do primeiro ano de licenciatura, 28.9% do segundo ano e 31.0% do 

terceiro ano. Além disso, 63.3% dos participantes eram do sexo feminino e 36.7% do sexo 

masculino.  

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes por quatro das escolas da universidade 
 

 

 

 

 

 
 

Os dados do estudo foram recolhidos em diferentes escolas da universidade e como 

observável na tabela 1, 11.3% dos participantes frequentavam a escola Superior de Saúde, 

55.2% a Escola de Ciências Humanas e Sociais, 17.4% a Escola de Ciências Agrárias e 

 N % 

 
Escola Superior de Saúde 53 11.3 

Escola Ciências Humanas e 

Sociais 

260 55.2 

E. Ciênc. Agrárias e Veterinárias 82 17.4 

Escola de Ciências e Tecnologias 76 16.1 

Total 471 100.0 
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Veterinárias e, por fim, 16.1% a Escola de Ciências e Tecnologias. Não foi possível colher 

dados numa das escolas da universidade. 

Instrumentos 
 

Neste estudo, foram utlizados dois instrumentos: um questionário sobre o Desempenho 

Académico auto-relatado pelos estudantes (anexo 1) e o questionário Self-Description 

Questionnaire III (SDQ-III), na versão portuguesa adaptada por Faria e Fontaine (1992). 

De forma a perceber o Desempenho Académico dos estudantes universitários, foi elaborado 

um questionário de uma única questão relativamente às últimas notas académicas obtidas: 

“qual a média académica do semestre anterior?” e tendo como opção de resposta uma média 

insuficiente (inferior a 10), suficiente (entre 10 e 13), boa (entre 14 e 16), muito boa (entre 17 

e 20). 

Para avaliar o Autoconceito dos jovens universitários, foi utilizada a escala SDQ-III, 

construída por Marsh e O’Niell (1984) e adaptada por Faria e Fontaine (1992) à população 

portuguesa. O SDQ-III destina-se a avaliação do Autoconceito em jovens universitários, 

sendo uma escala com 136 itens. São avaliadas 13 dimensões do Autoconceito, organizadas 

em três domínios: Autoconceito Académico (30 itens), Autoconceito Não-Académico (94 

itens) e Autoconceito Global (12 itens). Assim, o domínio do Autoconceito Académico é 

constituído por três dimensões específicas sendo elas a dimensão da Matemática, Verbal e 

Assuntos Escolares em Geral. O domínio do Autoconceito Não-Académico é constituído por 

nove dimensões específicas: Resolução de Problema, Físico Total (constituída pelas 

dimensões Aparência Física e Competência Física), Social Total (constituída pelas dimensões 

Relação com Pares do Mesmo Sexo, Relação com Pares de Sexo Oposto e Relação com os 

Pais), Valores Espirituais, Honestidade e Estabilidade Emocional. As respostas são avaliadas 

através de uma escala de Likert de 8 pontos, que varia de concordo totalmente até discordo 

totalmente (entre 8 e 1, respetivamente). A pontuação em cada dimensão faz-se somando o 
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valor autoatribuído em cada um dos itens que a compõem, após inversão de pontuação nos 

itens negativamente formulados. Quanto mais elevada a pontuação, mais elevado o 

Autoconceito na respetiva dimensão. 

 

Tabela 2. Consistência Interna das dimensões do Autoconceito na adaptação à população portuguesa de Faria e 

Fontaine (1992) e no presente estudo 

 

Estudo de Faria e Fontaine (1992)  

α-Cronbach (n=691) 

Presente Estudo  

α-Cronbach (n=471) 

Matemática (10 itens) 0.92 0.92 

Verbal (10 itens)  0.84 0.82 

Assuntos Escolares em Geral 

 (10 Itens) 
0.80 0.83 

Autoconceito Académico 

 (30 itens) 
- 0.88 

Aparência Física (10 itens) 0.88 0.91 

Competência Física (10 itens) 0.94 0.94 

Físico Total (20 itens) - 0.94 

Relações c/pares do mesmo sexo 

(10 itens) 
0.84 0.84 

Relações c/pares de ≠ sexo 

(10 itens) 
0.84 0.84 

Relação com os pais 

(10 itens) 
0.83 0.84 

Autoconceito Social Total 

(30 itens) 
- 0.89 

Resolução de Problemas 

(10 itens) 
0.75 0.76 

Estabilidade Emocional (10 itens) 0.83 0.87 

Honestidade (12 itens) 0.74 0.66 

Valores Espirituais (12 itens) 0.92 0.91 

Autoconceito Global (12 itens) 0.88 0.92 

Autoconceito Não-Académico 

(94 itens) 
- 0.94 

Escala Total (136 itens) - 0.96 
 

Em termos da consistência interna (tabela 2), a versão de Faria e Fontaine (1992) revela boas 

qualidades psicométricas, com valores de Alpha de Cronbach superiores a 0.70 em todas as 

dimensões, tanto no estudo da adaptação como no presente estudo, com exceção da dimensão 

Honestidade que apresenta, no presente estudo, α=0.66. Contudo, ainda que os valores ideais 

sejam α > 0.70, consistências internas abaixo de 0.70 e próximas a 0.60 são consideradas 

satisfatórias (Souza, Alexandre & Guirardello, 2017), sendo igualmente importante e 
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necessário mais trabalhos e estudos para conclusões definitivas sobre a consistência interna 

deste instrumento.  

 

Procedimentos 
 

A recolha de dados foi efetuada após a obtenção do parecer favorável da Comissão de Ética 

da Universidade (Anexo 2). Os questionários foram preenchidos individualmente pelos 

estudantes, em sala de aula, após a obtenção da autorização do diretor de curso e do docente a 

lecionar. Aos estudantes foram apresentados os objetivos genéricos do estudo e assegurado 

que o preenchimento dos questionários seria um ato voluntário, podendo desistir a qualquer 

momento sem que daí resultasse prejuízo para o próprio. Os dados recolhidos foram 

analisados através do programa IBM-SPSS® versão 23.  

Os testes estatísticos a usar para dar resposta às questões de investigação delineadas foram; 

para a primeira questão de investigação, a análise de variância univariada (ANOVA) com 

testes post hoc para diferenciação das comparações múltiplas e para responder à segunda 

questão de investigação, foi utilizado o coeficiente de correlação Rho de Spearman para 

verificar as correlações entre as dimensões do Autoconceito e o Desempenho Académico e a 

análise de regressão através do método stepwise, para verificar o efeito preditor das 

dimensões do Autoconceito sobre o Desempenho Académico. A utilização do coeficiente 

Rho de Spearman, teste não paramétrico, deveu-se ao facto de uma das variáveis ser 

categórica (Desempenho Académico) 

 

Resultados 

 

Em primeiro lugar será apresentada uma análise descritiva das variáveis em estudo, seguindo-

se a estatística inferencial que permitiu responder às questões de investigação. 



22 

 

Relativamente ao Desempenho Académico dos participantes, e tal como se pode observar na 

Fig. 1, metade encontra-se na categoria “bom”, logo seguida pela categoria “suficiente”. 

Apenas 4% dos participantes afirmou ter tido, no último semestre, uma média insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Distribuição de frequências relativas ao Desempenho Académico autorrelatado pelos estudantes 

universitários 
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Tabela 3. Estatística descritiva das dimensões do Autoconceito 

 
Média Desvio-Padrão 

Mínimo 

da escala 

Máximo 

da escala 

Matemática (10 itens) 48.84 15.99 10 80 

Verbal (10 itens) 53.98 10.55 10 80 

Assuntos Escolares em Geral 

(10 itens) 
53.92 10.10 

10 80 

Autoconceito Académico  

(30 itens) 
156.99 25.92 

30 240 

Aparência Física (10 itens) 48.38 13.91 10 80 

Competência Física (10 itens) 50.86 16.23 10 80 

Físico Total (20 itens) 99.53 25.85 20 160 

Relação c/pares do mesmo 

sexo (10 itens) 
57.27 10.75 

10 80 

Relação c/pares de ≠ sexo (10 

itens) 
55.08 11.54 

10 80 

Relação com os pais  

(10 itens) 
61.24 11.47 

10 80 

Autoconceito Social Total  

(30 itens) 
169.21 25.13 

30 240 

Resolução de Problemas 

(10 itens) 
50.02 9.27 

10 80 

Estabilidade Emocional  

(10 itens) 
45.60 12.48 

10 80 

Honestidade (12 itens) 76.66 9.51 12 96 

Valores Espirituais  

(12 itens) 
51.74 20.15 

12 96 

Autoconceito Global 

 (12 itens) 
68.66 15.15 

12 96 

Autoconceito Não-

Académico (94 itens) 
492.42 66.60 

94 752 

Escala Total  

(136 itens) 
718.82 94.71 

136 1088 

 

No que diz respeito às dimensões do Autoconceito, podemos observar mais sobre estas 

através da estatística descritiva (tabela 3). Como observável, as dimensões do Autoconceito 

apresentam médias satisfatórias, sendo que nenhuma apresenta valores perto do valor mínimo 

possível em cada dimensão, que indicaria um baixo Autoconceito.  

A nível da dimensão do Autoconceito Académico, composta pelo Autoconceito em 

Matemática (�̅�=48.84; DP=15.99), Verbal (�̅�=53.98; DP=10.55) e Assuntos Escolares em 

Geral (�̅�=53.92; DP=10.10), que são dimensões constituídas pelo mesmo número de itens, 

percebe-se que os jovens universitários possuem uma média inferior no que toca à dimensão 

da Matemática.  
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A nível do Autoconceito Social, que é composto por dimensões com o mesmo número de 

itens, verifica-se que os jovens universitários possuem um Autoconceito superior na Relação 

com os Pais (�̅�=61.24; DP=11.47), com uma pequena diferença do Autoconceito a nível da 

Relação com os Pares do Mesmo Sexo (�̅�=57.27; DP=10.75) ou com Pares do Sexo Oposto 

(�̅�=55.08; DP=11.54).  

É também observável, que, tendo em conta as dimensões com doze itens, ou seja, a dimensão 

Honestidade, Valores Espirituais e Autoconceito Global, os estudantes universitários 

apresentam maior valor médio no Autoconceito na dimensão da Honestidade (�̅�=76.66; 

DP=9.51). Nas dimensões compostas por dez itens, verifica-se que a dimensão com maior 

valor médio é a dimensão do Autoconceito na Relação com os Pais (�̅�=61.24; DP=11.47), e a 

dimensão com menor média é a dimensão do Autoconceito Estabilidade Emocional 

(�̅�=45.60; DP=12.48).  
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Tabela 4. Valores de assimetria e achatamento (curtose) das diferentes dimensões do Autoconceito e do 

Desempenho Académico 

 Assimetria 
Erro padrão de 

Assimetria  
Curtose 

Erro padrão de 

Curtose 

Autoconceito Matemática -0.37 0.11 -0.62 0.23 

Autoconceito Verbal -0.08 0.11 -0.46 0.23 

Autoconceito Assuntos Escolares em 

Geral 
-0.17 0.11 -0.21 

0.23 

Autoconceito Académico -0.10 0.12 0.10 0.23 

Autoconceito Competência Física -0.34 0.11 -0.75 0.23 

Autoconceito Aparência Física -0.37 0.12 -0.23 0.23 

Autoconceito Físico Total -0.20 0.12 -0.49 0.23 

Autoconceito Relação Pares Mesmo 

Sexo 
-0.48 0.12 0.03 

0.23 

Autoconceito Relação Pares Sexo ≠ -0.39 0.11 -0.42 0.23 

Autoconceito Relação com Pais -0.89 0.11 1.66 0.23 

Autoconceito Social Total -0.40 0.12 0.24 0.23 

Autoconceito Valores Espirituais 0.02 0.11 -0.75 0.23 

Autoconceito Honestidade -0.63 0.12 0.17 0.23 

Autoconceito Estabilidade Emocional -0.25 0.11 -0.07 0.23 

Autoconceito Resolução de Problemas -0.14 0.12 0.31 0.23 

Autoconceito Não Académico -0.15 0.12 -0.14 0.25 

Autoconceito Global -0.55 0.11 0.13 0.23 

Autoconceito Total  -0.15 0.13 -0.15 0.25 

Desempenho Académico -0.08 0.11 -0.18 0.23 

 

Foi analisada a assimetria e o achatamento das variáveis em estudo, para decidir da utilização 

ou não de testes paramétricos no tratamento estatístico, com vista a responder às questões de 

investigação. Todas as variáveis apresentam distribuição normal (tabela 4), sendo que os 

valores de assimetria e achatamento estão compreendidos no intervalo [-1 , 1] e sendo que se 

todas se aproximam de zero é indicador que os dados têm uma distribuição normal (Miot, 

2017).  

Face à primeira questão de investigação, sobre se haverá diferenças nas dimensões do 

Autoconceito em função do Desempenho Académico dos jovens universitários, realizou-se 

uma análise de variância univariada (ANOVA, tabela 5) com testes post hoc para 

diferenciação das comparações múltiplas. Optou-se por este procedimento estatístico, pois a 

variável Desempenho Académico foi medida de forma ordinal, em quatro níveis distintos, de 

valor crescente.  
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Tabela 5. ANOVA – Diferenças entre os grupos do Desempenho Académico face às dimensões do 

Autoconceito 

 F (gl) p 

Matemática 1.89  (3) 0.13 

Verbal 1.55 (3) 0.20 

Assuntos Escolares 23.11 (3) 0.01 

Autoconceito Académico 7.37 (3) 0.01 

Aparência Física 3.71 (3) 0.01 

Competência Física 1.27 (3) 0.29 

Físico Total 2.83 (3) 0.04 

Pares do mesmo sexo 0.08 (3) 0.97 

Pares de sexo oposto 0.57  (3) 0.64 

Relação com os pais 3.04 (3) 0.03 

Social Total 1.11 (3) 0.34 

Resolução de Problemas 1.66 (3) 0.18 

Valores Espirituais 0.62 (3) 0.60 

Honestidade 4.63 (3) 0.01 

Estabilidade Emocional  0.48 (3) 0.69 

Autoconceito não-académico 1.37 (3) 0.25 

Autoconceito Global 1.11 (3) 0.34 

Autoconceito Total 2.24 (3) 0.08 

 

Após a análise das diferenças entre grupos com o teste post-hoc Scheffé, verificou-se que em 

algumas dimensões do Autoconceito, designadamente em Assuntos Escolares em Geral, 

Académico Total e três dimensões não-académicas (Honestidade, Físico Total e Aparência 

Física) existe um efeito significativo na variância das dimensões do Autoconceito (p≤0.05), 

em função dos diferentes grupos do Desempenho Académico. Após se realizar os testes post-

hoc (tabela A - anexo 3), verificou-se que as diferenças entre os grupos do Desempenho 

Académico são estatisticamente significativas apenas nas dimensões do Autoconceito 

Assuntos Escolares em Geral, Honestidade e Académico total. 

Na dimensão Autoconceito nos Assuntos Escolares em Geral, o grupo com desempenho 

escolar insuficiente apresenta média significativamente inferior aos restantes grupos 

(p≤0.01). Para a mesma dimensão do Autoconceito, o grupo com Desempenho Académico 

suficiente também apresenta média significativamente inferior ao grupo com desempenho 

bom (p≤0.01) e ao grupo com desempenho muito bom (p≤0.01). Já entre o grupo bom e 



27 

 

muito bom não se encontram diferenças significativas no Autoconceito para os Assuntos 

Escolares em Geral (p>0.05). 

Na dimensão Honestidade, encontram-se diferenças significativas entre o grupo com 

Desempenho Académico insuficiente e o grupo bom e muito bom. Assim, o grupo com 

Desempenho Académico insuficiente tem um Autoconceito significativamente inferior ao 

grupo bom (p=0.04) e ao grupo muito bom (p=0.04).  

Na dimensão Autoconceito Académico total, encontram-se diferenças significativas entre o 

grupo Desempenho Académico insuficiente e o grupo bom e muito bom, e entre o grupo com 

Desempenho suficiente e o grupo muito bom. Assim, o grupo com Desempenho Académico 

insuficiente apresenta Autoconceito significativamente inferior ao grupo bom (p=0.03) e ao 

grupo muito bom (p≤0.01). Já o grupo suficiente é significativamente inferior ao grupo muito 

bom (p≤0.01).  

Para responder à segunda questão de investigação: Será que o Autoconceito académico é 

preditor do Desempenho Académico?, realizou-se uma análise de regressão simples, através 

do método stepwise, utilizando como variáveis preditoras as dimensões do Autoconceito nas 

quais se observou uma correlação (coeficiente de correlação Rho de Spearman, tabela 6) com 

o Desempenho Académico.  

Tabela 6. Valores da correlação Rho de Spearman entre as diferentes dimensões do Autoconceito e Desempenho 

Académico 
 Desempenho Académico 

 Rho de Spearman P 

Assuntos Escolares em Geral 0.36 0.01 

Aparência Física 0.11 0.02 

Honestidade 0.16 0.01 

Autoconceito Académico 0.21 0.01 

Autoconceito Físico Total 0.11 0.03 
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Tabela 7. Análise de regressão das dimensões do Autoconceito sobre o Desempenho  Académico (variável 

critério) 

 Coeficiente 

determinação 

R2 

Erro 

padrão 

Coeficiente  

Não Padronizado 

Coeficiente 

Padronizado 
t p 

 B 
Erro 

Padrão 
Beta 

Assuntos 

Escolares em 

Geral 

0.13 0.65 0.02 0.01 0.36 7.32 0.01 

 

O modelo em que apenas se observa um efeito preditor da dimensão do Autoconceito 

Assuntos Escolares em Geral (p≤0.05) foi o modelo significativo, sendo que as restantes 

dimensões do Autoconceito Honestidade e Autoconceito Académico foram excluídas (tabela 

7). É possível verificar que um melhor Autoconceito a nível de Assuntos Escolares em Geral 

leva, em média, à obtenção de melhor Desempenho Académico, ou seja, ao sucesso 

académico (B=0.02; t=7.32; p ≤0.01). Pode-se verificar que 13% da variação do Desempenho 

Académico é explicado pelo Autoconceito ligado a Assuntos Escolares em Geral (R2=0.13) e, 

por outro lado, o erro de predição é, em média, de 0.64, valor relativamente baixo.  

Discussão dos resulados 
 

O presente estudo pretendia perceber a relação entre o Autoconceito e o Desempenho 

Académico numa amostra de estudantes universitários. O Autoconceito é a autoperceção de 

um indivíduo face à sua competência e desempenho em diferentes domínios do seu 

comportamento (Awan, Noureen & Naz, 2011), ou seja, as crenças que tem sobre si mesmo 

das quais fazem parte elementos como o Desempenho Académico, papéis de género e 

identidade racial, entre outras dimensões (Lone & Lone, 2016).  

Os resultados deste estudo indicaram que cerca de metade dos estudantes da amostra 

apresentou um bom desempenho académico. A nível do Autoconceito Académico, percebeu-



29 

 

se que os jovens universitários possuem uma média inferior no que toca à dimensão da 

Matemática. Também foi verificado, que, tendo em conta as dimensões com doze itens, ou 

seja, a dimensão Honestidade, Valores Espirituais e Autoconceito Global, os estudantes 

universitários apresentam maior Autoconceito a nível da Honestidade. Nas dimensões 

compostas por dez itens, verificou-se que a dimensão com maior média foi a dimensão do 

Autoconceito Relação com os Pais, e a dimensão do Autoconceito Estabilidade Emocional 

foi a que apresentou um Autoconceito mais fraco.  

Analisando a relação entre as variáveis Autoconceito e Desempenho Académico, verificou-se 

que apenas três dimensões do Autoconceito se encontram relacionadas com o sucesso 

académico nesta amostra, sendo elas a dimensão do Autoconceito nos Assuntos Escolares em 

Geral, Honestidade e Autoconceito Académico. Foi possível observar que os estudantes 

universitários com média geral insuficiente possuem uma perceção de si mesmo inferior aos 

estudantes com média geral suficiente, boa ou muito boa, no que diz respeito aos assuntos 

escolares em geral. Já os estudantes com média geral suficiente sentiam-se inferiores face aos 

assuntos escolares em geral em comparação aos estudantes com média geral boa e muito boa. 

Da mesma forma, foi possível aferir que os estudantes com média geral insuficiente têm uma 

perceção de si mesmo face à Honestidade inferior aos estudantes com média geral boa e 

muito boa, ou seja, percecionam-se como menos honestos. Também os estudantes com média 

geral insuficiente possuíam uma perceção sobre eles mesmos face a assuntos académicos 

inferior aos estudantes com média geral boa ou muito boa. De forma semelhante, os alunos 

com média geral suficiente tinham uma perceção inferior de si mesmos face a assuntos 

académicos em comparação aos estudantes com média geral muito boa. Por conseguinte, 

encontrou-se uma relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico, através destas 

três dimensões, tal como Susperreguy, Davis-Kean, Duckworth e Chen (2017) consideraram, 

afirmando que o Autoconceito dos estudantes seria um fator que explica o Desempenho 
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Académico. Zambon e Rose (2012), utilizando uma amostra com estudantes mais jovens que 

o presente estudo, verificaram, igualmente, a relação entre o Autoconceito e o Desempenho 

Académico. Numa população universitária, Choi (2005) chegou ao resultado que o 

autoconceito era um preditor significativo de resultados académicos. Também Rashid, Iqbal e 

Khalid (2015) chegaram ao resultado que estudantes universitários com melhores 

autoconceito tinham melhores resultados académicos. De forma curiosa, pode-se analisar a 

relação encontrada entre a dimensão Honestidade e o Desempenho Académico, sendo que 

estudantes universitários que se autopercecionaram como honestos tendiam a obter melhores 

resultados académicos, e vice-versa, sendo uma relação de correlação, e não uma relação 

causal. 

A nível do efeito preditor do Autoconceito face ao Desempenho Académico, verificou-se que 

a mesma existe a nível da dimensão do Autoconceito dos Assuntos Escolares em Geral. 

Podemos afirmar que quanto melhor a perceção que os estudantes universitários têm sobre si 

mesmos face aos assuntos escolares, maior o seu sucesso académico. No entanto, esperava-se 

que o Autoconceito Académico fosse uma variável preditora do Desempenho Académico, o 

que não se verificou, ao contrário de Muijs (1997) que chegou ao resultado que o 

Autoconceito Académico era um preditor do Desempenho Académico. Por outro lado, a 

única variável que demostrou predizer o Desempenho Académico foi a dimensão do 

Autoconceito referente aos Assuntos Escolares em Geral, que faz parte da dimensão do 

Autoconceito Académico. Consequentemente, podemos afirmar que foi possível verificar-se 

que o Autoconceito Académico é preditor do Desempenho Académico de forma indireta, ou 

seja, através de uma das dimensões que o compõe. No que diz respeito às outras duas 

dimensões do Autoconceito, Matemática e Verbal, estas não se relacionaram com o 

desempenho académico na presente amostra podendo dever-se ao facto de serem matérias 

que variam em função dos vários cursos universitários.  
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Finalizando, alcançou-se o objetivo geral e os objetivos específicos do presente estudo, 

verificando-se a relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico, onde uma das 

dimensões do Autoconceito, a dimensão do Autoconceito referente aos Assuntos Escolares 

em Geral, manifestou relação com o sucesso académico e foi considerada preditora do 

mesmo. Desta forma, um estudante universitário que se autoperceciona como capaz perante 

os vários conteúdos de aprendizagem no seu percurso universitário, terá melhores resultados 

académicos. Esta dimensão do autoconceito reflete-se na perceção dos estudantes 

universitários e no esforço que estes investem na aprendizagem e na forma como enfrentam o 

grau de dificuldade das várias tarefas académicas. 

 

Conclusão 
 

A elaboração do presente estudo permitiu verificar que existe uma relação entre o 

Autoconceito e o Desempenho Académico, nomeadamente a nível da dimensão dos Assuntos 

Escolares em Geral. Apesar desta conclusão, a mesma não pode ser generalizada a nível 

nacional nem a nível da população da Universidade da Região Norte, apesar da amostra ser 

constituída por um número satisfatório de participantes, uma vez que apenas se utilizou 

estudantes desta Região e uma das escolas constituintes da Universidade não participou no 

estudo. 

Neste sentido, é importante mencionar a importância do mesmo para a Psicologia, 

nomeadamente para a Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, sobretudo a nível do 

contexto universitário. A entrada para a Universidade é uma possibilidade de 

desenvolvimento pessoal, com necessidade de competências de adaptação e competências 

sociais. De forma a reduzir situações de risco face à entrada para um contexto mais 

desafiador, nomeadamente abandono académico, comprometendo o sucesso pessoal e 

profissional, é necessário perceber que uma das formas de ajudar os estudantes universitários 

no seu insucesso académico será através dos serviços de Psicologia das instituições, 
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identificando os fatores influenciadores desse insucesso. Neste caso, desenvolvendo estudos 

que analisem se o Autoconceito pode influenciar o Desempenho Académico, estar-se-á a 

identificar um fator importante que pode ser trabalhado com o estudante de forma a conseguir 

alcançar o desejado sucesso académico.  

Assim, dadas a relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico encontrada e 

descrita em contexto universitário, a exposição dos alunos a atividades acadêmicas, sociais e 

extracurriculares dentro do campus universitário poderá contribuir para o desenvolvimento do 

Autoconceito (Nalah, 2014), e, consequentemente, levar a um melhor Desempenho 

Académico dos alunos, evitando situações de crise individual. Sendo melhorar o 

Autoconceito e o interesse académico objetivos essenciais da educação (Fryer, 2015), 

reforçando-se assim a necessidade de um maior número de pesquisas e trabalhos sobre o 

Autoconceito e o Desempenho Académico em contexto universitário. Estas pesquisas são 

importantes uma vez que, tal como Gasparotto, Szeremeta, Vagetti, Stoltz e Oliveira (2018) 

afirmam, existem muitas pesquisas que apresentam relações importantes entre as duas 

variáveis, mas grande parte centra-se nas crianças, sendo apesar de poucos existem estudos 

que apontam para a relação destas variáveis em contexto universitário, tal como Rashid, Iqbal 

e Khalid (2015). 

Como sugestão para futuros estudos, sugere-se estudos que incluam diferenças de género e 

económicas e estudos longitudinais de forma a explorar a evolução da influência do 

Autoconceito no Desempenho Académico desde a entrada na universidade até a conclusão da 

mesma, tal como sugerido por Cia e Barham (2008) que afirmam que este tipo de estudo é 

importante de forma monitorizar a relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico 

ao longo do desenvolvimento.  
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Anexo 1 – Questionário autorrelatado sobre o Desempenho Académico 

 

Questionário Desempenho Académico 

 

Qual a sua média académica do semestre anterior?   

 Má (<10) …………. 

 Suficiente (10-13) .... 

 Boa (14-16) ………. 

 Muito Boa (17-20) ... 
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Anexo 2 – Parecer favorável da Comissão de Ética da Universidade 
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Anexo 3 – Tabela A: Teste Post-Hoc (método Schefee) - Diferenças entre os grupos do 

Desempenho Académico face às dimensões do Autoconceito 

 
 

Tabela A. Teste Post-Hoc (método Schefee) – Diferenças entre os grupos do Desempenho Académico face às 

dimensões do Autoconceito 

 
  Diferença 

média 
Erro Padrão p 

Assuntos Escolares 

em Geral 

Grupo Insuficiente Grupo Suficiente -7.81 2.28 0.01 

Grupo Bom -12.97 2.25 0.01 

Grupo Muito Bom -17.03 2.72 0.01 

Grupo Suficiente Grupo Insuficiente 7.81 2.28 0.01 

Grupo Bom -5.17 0.94 0.01 

Grupo Muito Bom -9.23 1.79 0.01 

Grupo Bom Grupo Insuficiente 12.97 2.25 0.01 

Grupo Suficiente 5.17 0.94 0.01 

Grupo Muito Bom -4.06 1.76 0.15 

Grupo Muito Bom  Grupo Insuficiente 17.03 2.72 0.01 

Grupo Suficiente 9.23 1.79 0.01 

Grupo Bom 4.06 1.76 0.15 

Académico Grupo Insuficiente Grupo Suficiente -11.49 6.14 0.32 

Grupo Bom -18.03 6.06 0.03 

Grupo Muito Bom -28.62 7.35 0.01 

Grupo Suficiente Grupo Insuficiente 11.49 6.14 0.32 

Grupo Bom -6.54 2.60 0.09 

Grupo Muito Bom -17.14 4.90 0.01 

Grupo Bom Grupo Insuficiente 18.03 6.06 0.03 

Grupo Suficiente 6.54 2.60 0.09 

Grupo Muito Bom -10.60 4.80 0.18 

Grupo Muito Bom  Grupo Insuficiente 28.62 7.35 0.01 

Grupo Suficiente 17.14 4.90 0.01 

Grupo Bom 10.60 4.80 0.18 

Honestidade Grupo Insuficiente Grupo Suficiente -4.57 2.33 0.30 

Grupo Bom -6.71 2.30 0.04 

Grupo Muito Bom -8.12 2.77 0.04 

Grupo Suficiente Grupo Insuficiente 4.57 2.33 0.30 

Grupo Bom -2.14 0.95 0.17 

Grupo Muito Bom -3.55 1.80 0.28 

Grupo Bom Grupo Insuficiente 6.71 2.30 0.04 

Grupo Suficiente 2.14 0.95 0.17 

Grupo Muito Bom -1.41 1.78 0.89 

Grupo Muito Bom  Grupo Insuficiente 8.12 2.77 0.04 

Grupo Suficiente 3.55 1.80 0.28 

Grupo Bom 1.41 1.78 0.89 
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Tabela A. Teste Post-Hoc (método Schefee) – Diferenças entre os grupos do Desempenho Académico face às 

dimensões do Autoconceito (continuação) 

 Diferença 

média 

Erro Padrão p 

Físico Total Grupo Insuficiente Grupo Suficiente 7.89 6.21 0.66 

Grupo Bom 1.59 6.14 0.99 

Grupo Muito Bom -2.66 7.44 0.99 

Grupo Suficiente Grupo Insuficiente -7.89 6.21 0.66 

Grupo Bom -6.30 2.60 0.12 

Grupo Muito Bom -10.55 4.94 0.21 

Grupo Bom Grupo Insuficiente -1.59 6.14 0.99 

Grupo Suficiente 6.30 2.60 0.12 

Grupo Muito Bom 4.25 4.86 0.86 

Grupo Muito Bom  Grupo Insuficiente 2.66 7.44 0.99 

Grupo Suficiente 10.55 4.94 0.21 

Grupo Bom 4.25 4.86 0.86 

Aparência Física Grupo Insuficiente Grupo Suficiente 6.26 3.33 0.32 

Grupo Bom 2.41 3.30 0.91 

Grupo Muito Bom 0.52 3.99 0.99 

Grupo Suficiente Grupo Insuficiente -6.26 3.33 0.32 

Grupo Bom -3.85 1.39 0.05 

Grupo Muito Bom -5.74 2.65 0.20 

Grupo Bom Grupo Insuficiente -2.41 3.29 0.91 

Grupo Suficiente 3.85 1.40 0.05 

Grupo Muito Bom -1.89 2.60 0.91 

Grupo Muito Bom  Grupo Insuficiente -0.52 3.99 0.99 

Grupo Suficiente 5.74 2.65 0.20 

Grupo Bom 1.89 2.60 0.91 
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Resumo 

 

A Resiliência Familiar é um processo contínuo, muitas vezes emergente nas famílias 

(Patterson, 2002). O Autoconceito refere-se à avaliação que um individuo faz de si mesmo 

(APA, 2015), sendo que o Autoconceito académico define-se como a perceção que o 

individuo faz de si mesmo enquanto estudante (Emmanuel, Adom, Josephine & Solomon, 

2014). Uma vez que a Resiliência familiar inclui processos de adaptação (Seidl & Benetti, 

2011) e que as crises têm impacto em todos os membros da família (Walsh, 2003), torna-se 

pertinente perceber como a perceção da Resiliência familiar influência o Autoconceito, 

nomeadamente o Autoconceito académico, e consequentemente o Desempenho Académico 

dos estudantes universitários, sendo que o tempo em que os estudantes frequentam a 

universidade pode ser visto como uma etapa desenvolvimental durante a qual é exigido ao 

estudante um esforço de ajustamento (Oliveira, Santos & Dias, 2016). O objetivo geral 

centrou-se em analisar a relação entre a Resiliência familiar, o Autoconceito e o Desempenho 

Académico, numa amostra de 471 estudantes universitários. Foram utilizados três 

instrumentos sendo eles um questionário sobre o Desempenho Académico, o questionário 

SDQ-III adaptado à população portuguesa e a adaptação portuguesa do Perfil de Resiliência 

Familiar. Verificou-se relação entre as três variáveis, havendo correlações estatisticamente 

significativas bem como uma relação com efeito preditor da Resiliência familiar sobre o 

Autoconceito. Não se pode negar o papel da família a nível académico (Ferreira & Barrosa, 

2010) nem a nível do Autoconceito, que por sua vez tem revelado exercer um papel 

importante sobre o Desempenho Académico. 

 

Palavras-chave: Resiliência familiar, Autoconceito, Desempenho Académico 

  



46 

 

Abstract 

 

Family Resilience is an ongoing, often emerging process in families (Patterson, 2002). Self-

concept refers to an individual's assessment of himself (APA, 2015), while academic Self-

concept is defined as the individual's perception of himself as a student (Emmanuel, Adom, 

Josephine & Solomon, 2014). Since Family Resilience includes adaptation processes (Seidl 

& Benetti, 2011) and since crises have an impact on all family members (Walsh, 2003), it is 

relevant to understand how the perception of family resilience influences Self-concept, 

namely academic Self-concept, and consequently the Academic Performance of college 

students, as the time students spend at the university can be seen as a developmental stage 

during which students are required to make an adjustment effort (Oliveira, Santos & Dias, 

2016). The general objective was to analyze the relationship between Family Resilience, Self-

concept and Academic Performance in a sample of 471 university students. Three 

instruments were used: a self-reported questionnaire on Academic Performance, the SDQ-III 

questionnaire adapted to the Portuguese population, and the Portuguese adaptation of the 

Family Resilience Profile. Therefore, there was a relationship between the three variables, 

with statistically significant correlations as well as a relationship with a predictive effect of 

family resilience on Self-concept. Under these circumstances, we cannot deny the role of the 

family at the academic level (Ferreira & Barrosa, 2010) or at the level of Self-concept, which 

has shown to play an important role in Academic Performance. 

 

Keywords: family resilience, self-concept, academic performance  
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Enquadramento Teórico 

 

O conceito de Resiliência pode ser definido como a capacidade de recuperar de eventos de 

vida disruptivos, de uma forma adaptativa (Walsh, 2008) ou como a capacidade de os 

indivíduos resistirem a adversidades, preservando a capacidade de se ajustarem e de se 

reequilibrarem continuamente (Seidl & Benetti, 2011). Segundo a APA (2015), a resiliência 

refere-se ao processo de adaptação com sucesso a experiências de vida difíceis ou 

desafiadoras, através de flexibilidade mental, emocional e comportamental e através do 

ajustamento a exigências externas e internas. Assim, este constructo refere-se a uma forma de 

ultrapassar adversidades, reconhecendo o seu risco, com capacidade de mobilizar recursos 

tanto a nível pessoal como contextual para enfrentar essas adversidades (Silva, Lacharité, 

Silva, Lunardi & Filho, 2009). A resiliência é definida a nível individual e familiar em termos 

de passagem de tempo, envolvendo também uma adaptação a nível individual e familiar, 

passando por interrupções imediatas e adaptações a longo prazo (Hawley & DeHaan, 1996; 

Martin, Distelberg, Palmer & Jeste, 2015; Walsh, 1996a). É um conceito que ajuda a entender 

como certos indivíduos enfrentam de forma positiva situações com um risco elevado, 

enquanto outros não conseguem responder-lhes de forma tão positiva (Silva et al., 2009). A 

resiliência é estimulada por fatores de proteção e inibida por fatores de risco. Os fatores de 

proteção modificam as respostas a eventos adversos, para que consequentemente as famílias 

evitem possíveis resultados negativos. Por outro lado, os fatores de risco são circunstâncias 

que aumentam a probabilidade de os resultados serem negativos (Benzies & Mychasiuk, 

2009). Neste sentido, são vários os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da 

resiliência, especialmente a forma como os indivíduos veem e se envolvem com o mundo, a 

disponibilidade dos recursos sociais, bem como a sua qualidade, e estratégias de 

enfrentamento específicas (APA, 2015). 
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Além do estudo da resiliência individual, atualmente tem sido privilegiado o estudo da 

Resiliência Familiar (Mackay, 2003). Ao promover os principais processos de resiliência, as 

famílias podem manifestar-se como mais fortes e capazes por meio de esforços 

compartilhados (Walsh, 2002). O conceito de Resiliência Familiar baseia-se na teoria das 

ciências sociais e na pesquisa sobre stresse, enfrentamento e adaptação (Walsh, 1996b). Este 

conceito vai mais além do que uma visão contextual da Resiliência individual, chegando a 

um nível de avaliação e intervenção do sistema familiar, focalizando a Resiliência relacional 

na família como uma unidade funcional (Walsh, 1996b). Neste sentido, as famílias podem 

demonstrar resiliência a nível interdependente (Theiss, 2018). A Resiliência Familiar é um 

processo contínuo, muitas vezes emergente nas famílias e não um traço estável (Patterson, 

2002). Segundo Bhana e Bachoo (2011), pode ser vista como a associação de características 

familiares, permitindo que os membros da família superem as adversidades de forma positiva. 

A Resiliência Familiar é melhor identificada em famílias que apresentam cuidados constantes 

com as crianças, relacionamentos de qualidade entre pais e filhos, dinâmica familiar flexível, 

coesão familiar, apoio mútuo, envolvimento paterno na educação das crianças, reciprocidade, 

trabalho em equipa, estabilidade e confiança (Walsh, 2003). É também um conceito que 

inclui processos de enfrentamento e adaptação no sistema familiar (Seidl & Benetti, 2011), 

sendo crucial a forma como a família lida com as situações desafiadoras, influenciando a 

recuperação familiar e individual (Walsh, 1996a;b). Assim, a Resiliência Familiar envolve 

mais do que gerir condições stressantes ou ultrapassar positivamente uma adversidade 

(Walsh, 2002), remetendo para características familiares que permitem aos membros da 

família ultrapassarem tais adversidades (Bhana & Bachoo, 2011).  

Um elemento-chave no conceito de Resiliência Familiar é o envolvimento positivo com o 

risco. Se uma família ultrapassa as adversidades positivamente, pode ser considerada 

resiliente (Mackay, 2003). Cada família apresenta características diferentes perante as 
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adversidades, respondendo de acordo com as suas crenças e valores familiares (Seidl & 

Benetti, 2011). Uma vez que, quando se aborda a Resiliência Familiar, se tem o sistema 

familiar como um todo (Benzies & Mychasiuk, 2009; Bhana & Bachoo, 2011; Martin et al., 

2015), as crises e adversidades têm impacto na família toda e podem ter efeitos em todos os 

membros da família bem como nas relações entre eles (Walsh, 2003), resultando em famílias 

destruídas ou famílias que ficam mais fortalecidas (Walsh, 1996a;b).  

Como mencionado, a nível da construção da resiliência face a dificuldades ou adversidades, 

as famílias são fatores influenciadores nessa construção. Estas fornecem bases às crianças 

para que socializem e criem capacidades necessárias para lidar com stressores ou com 

acontecimentos inesperados (Theiss, 2018). Os membros da família podem recuperar de 

eventos adversos com sintomas como depressão, conflito ou incapacidade de resolver 

problemas evidentes (Hawley, 2010). Contudo, o sofrimento familiar pode levar a tentativas 

frustradas de lidar com uma situação adversa e avassaladora, face aos sintomas 

desencadeados pelos eventos de crise (Walsh, 2002). As famílias podem tornam-se mais 

capazes de resolver os problemas e de tomarem decisões por elas mesmas, reduzindo o risco 

e vulnerabilidade, enfrentando os desafios futuros (Walsh, 2008), tornando-as famílias 

resilientes. As famílias resilientes são famílias que tendem a encontrar sentido nas 

adversidades, adotando uma postura positiva e integrando transcendência ou espiritualidade. 

Estas tendem também a ter uma estrutura onde é estimulada a flexibilidade e a 

adaptabilidade, provendo a ligação e mobilizando recursos com facilidade tanto económicos 

como sociais dentro da própria família (Theiss, 2018).   

Segundo Walsh (2002), existem processos-chave na Resiliência Familiar. Estes são 

agrupados em Sistema de Crenças, Padrões Organizacionais e Processos de Comunicação. A 

nível do Sistema de Crenças, é abordada a perspetiva positiva, o dar sentido à adversidade e a 

transcendência e espiritualidade. A perspetiva positiva fala da visão otimista, na confiança em 
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superar probabilidades, em focar nos potenciais, na aceitação do que não pode ser mudado e 

na iniciativa ativa (Walsh, 2002). Black e Lobo (2008) inserem as características da família 

na perspetiva positiva. Uma visão otimista em superar as adversidades está no cerne da 

resiliência, sendo que em condições saturadas de problemas é essencial reacender esperanças 

de forma a ver possibilidades, explorar potenciais recursos e lutar para superar obstáculos 

(Black & Lobo, 2008; Walsh, 2003). Dar sentido à adversidade refere-se a orientação do 

ciclo de vida familiar, contextualizando as adversidades e angústias, ao senso de coerência, 

ver a crise como desafio significativo e compreensível, e à avaliação da crise (Walsh, 2002; 

2003). Ao normalizar e contextualizar os sofrimentos, os membros da família podem ampliar 

a perspetiva para ver as reações e dificuldades face aos obstáculos (Walsh, 2003). 

Relativamente à transcendência e espiritualidade, quando confrontados com problemas, 

muitas famílias nutrem uma atitude positiva com a espiritualidade, buscando um propósito de 

fé. A espiritualidade e crenças religiosas são fortes protetores, muitas vezes adaptados por 

famílias resilientes. Um sistema de crenças compartilhado de esperança e sucesso permite 

que as famílias deem sentido à crise (Black & Lobo, 2008).  

A nível dos Padrões Organizacionais, é abordada a flexibilidade, conetividade e recursos 

sociais e económicos (Walsh, 2002). À medida que a família envelhece, os indivíduos 

enfrentam perdas contínuas, como mudanças nos papéis e declínios funcionais relacionados à 

idade (Martin, Distelberg & Elahad, 2015). A flexibilidade refere-se a capacidade de mudar, 

de recuperar, reorganizar e adaptar-se aos desafios ao longo do tempo (Walsh, 2002), mas 

também se refere aos papéis familiares estáveis com ajustes situacionais e do 

desenvolvimento (Black & Lobo, 2008). A flexibilidade é um processo central na resiliência. 

As famílias precisam de ajuda para experienciar novas situações e passar por reorganizações 

estruturais. Precisam construir um novo sentido de normalidade à medida que recalibram 

relacionamentos e reorganizam padrões de interações face às adversidades, de forma a 
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adaptarem-se às novas condições (Walsh, 2003). A conectividade refere-se ao apoio mútuo, 

ao respeito pelas necessidades, diferenças e limites individuais. Fala ainda na liderança, no 

sentido de orientar as crianças e os familiares mais vulneráveis, na busca pela reconexão a 

nível de relacionamentos familiares (Walsh, 2002). Uma crise pode abalar a coesão familiar 

se os membros não puderem recorrer uns dos outros. A resiliência é fortalecida pela apoio 

mútuo, colaboração e compromisso para enfrentar tempos difíceis juntos. Contudo, os 

membros da família também precisam de respeitar as diferenças individuais, a separação e os 

limites uns dos outros (Walsh, 2003). Os recursos sociais e económicos mencionam a 

construção de redes comunitárias e da segurança financeira (Walsh, 2002), sendo que um 

apoio social, a assistência financeira e a disponibilidade de cuidados de saúde aumentam a 

Resiliência Familiar. As redes de apoio, ou seja, redes individuais, familiares e comunitárias, 

compartilham recursos, que são especialmente importantes em famílias com situações 

económicas mais desfavorecidas (Black & Lobo, 2008). O conceito de Resiliência Familiar 

não deve ser usado indevidamente para culpar as famílias que não conseguem superar as 

condições adversas simplesmente rotulando-as como não resilientes. Como os indivíduos 

precisam de relacionamentos de apoio para prosperar, a Resiliência Familiar deve ser apoiada 

por políticas e práticas sociais e institucionais que estimulem a capacidade de melhorar 

(Walsh, 2003).  

A nível dos Processos de Comunicação, é necessário haver clareza a nível das mensagens que 

devem ser claras e consistentes, esclarecendo informações ambíguas, buscando a verdade. É 

importante um compartilhamento emocional aberto, a empatia mútua, tolerância pelas 

diferenças, responsabilidade pelos próprios sentimentos e comportamentos, evitando a culpa, 

e interações agradáveis. Por sua vez, é importante a solução colaborativa de problemas, sendo 

também importante uma tomada de decisão compartilhada e resolução de conflitos através de 

reciprocidade, negociação e justiça, aprendendo com o fracasso e preparando-se para desafios 
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futuros (Walsh, 2002). A resolução colaborativa de problemas e a gestão de conflitos são 

essenciais para a Resiliência Familiar. As famílias resilientes estabelecem metas e prioridades 

claras e tomam medidas concretas para alcançá-las. Constroem-se em pequenos sucessos, 

usando as falhas como experiências de aprendizagem (Walsh, 2003). Neste sentido, um clima 

de confiança mútua prevalece quando os membros da família se sentem livres para expressar 

os sentimentos sem julgamento ou vergonha. A negociação de soluções implica aceitar 

diferenças, com todos os membros da família a comunicarem com compreensão (Black & 

Lobo, 2008). Os processos de comunicação promovem a resiliência, trazendo clareza às 

situações de crise, incentivando a expressão emocional aberta e promovendo a resolução 

cooperativa dos problemas (Walsh, 2003).  

Uma perspetiva centrada nos sistemas familiares permite entender a influência mediadora dos 

processos familiares na superação de crises. Como uma família gera a experiência adversa, 

como reduz o stress¸ se reorganiza e prossegue a vida, influencia a adaptação imediata e a 

longo prazo de todos os membros da família (Walsh, 1996b). As famílias saudáveis aprendem 

a ajustar e a mudar o equilíbrio entre conetividade e separação através do ciclo da vida 

familiar de forma a atender às necessidades de desenvolvimento em constante mudança 

(Black & Lobo, 2008). 

O estudo da Resiliência Familiar é assim oportuno, à medida que o mundo se torna cada vez 

mais complexo e imprevisível, e as famílias enfrentam desafios sem precedentes (Walsh, 

1996). É importante perceber que nenhuma família é livre de problemas. O stresse faz parte 

da vida e aparece em todas as famílias ao longo da vida. Este conceito afirma o potencial 

reparador em todas as famílias. Como as famílias enfrentam diversos desafios, há muitos 

caminhos possíveis a nível da Resiliência familiar (Walsh, 1996a;b).  

Por outro lado, o Autoconceito refere-se à avaliação que a pessoa faz de si mesma, incluindo 

as características psicológicas e físicas bem como as suas qualidades e capacidades (APA, 
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2015). É um termo que possui uma dimensão social, sendo que o seu desenvolvimento se dá 

em consequência da interação com o mundo físico e com as pessoas (Quiles & Espada, 

2014). O Autoconceito é um importante conceito do desenvolvimento de todas as crianças, 

jovens e adultos, que vai sendo influenciado pelo desenvolvimento do self, e pela interação e 

experiência com o mundo (Kaur, Rana & Kaur, 2017). A família é o principal grupo de 

socialização da pessoa e as dinâmicas familiares têm efeitos nos diferentes comportamentos, 

sobretudo nos mais jovens e no seu comportamento escolar  (Arun, Ravikumar, Makhija, 

Barreto & Vishwanathan, 2015). Quiles e Espada (2014) referem-se ao Autoconceito 

Académico, como a capacidade para autocontrolar e organizar o estudo, para estabelecer 

objetivos de aprendizagem, e objetivos pessoais e profissionais realistas. Emmanuel, Adom, 

Josephine e Solomon (2014) definem o Autoconceito Académico, caracterizando-o como a 

perceção que o indivíduo faz de si mesmo como aluno e como este interage com o ambiente 

de aprendizagem. Neste sentido, o Autoconceito de um indivíduo vai permitir-lhe descrever-

se e avaliar-se nas diferentes situações que vive e através dos sentimentos que experimenta 

(Simões, 2001). Este conceito assume um papel de preditor do comportamento futuro, 

motivando-o e fomentando investimentos diversos, especialmente face a acontecimentos 

adversos e crises (Faria & Azevedo, 2004).  

Por conseguinte, as diferentes atividades propostas pelas universidades em comparação ao 

ensino secundário constituem uma fase crítica de adaptação que também é reforçada pelo 

período de desenvolvimento pessoal no qual o aluno se encontra (Pinho, Tupinambá & Basto, 

2016). Há uma necessidade de reajustamento do aluno com a metodologia de estudo para as 

avaliações académicas desenvolvidas durante o curso universitário. É necessário um 

repertório individual e um remapeamento de rotina para o ajustamento académico na 

universidade num ritmo mais acelerado em comparação à realidade do ensino médio (Pinho, 

Tupinambá & Basto, 2016). Assim, uma vez que a Resiliência Familiar inclui processos de 
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adaptação no sistema familiar (Seidl & Benetti, 2011) e que as crises têm impacto em todos 

os membros da família (Walsh, 2003), torna-se pertinente estudar como a perceção da 

Resiliência Familiar poderá influenciar o Autoconceito Académico. Também é pertinente 

estudar como possivelmente a perceção da Resiliência Familiar influencia o rendimento 

académico, de forma direta ou indireta, dado que a entrada para a universidade é 

frequentemente um período transicional durante o qual os estudantes passam por 

acontecimentos singulares que exigem um esforço de ajustamento por parte do indivíduo, que 

implica muitas vezes o afastamento da família (Oliveira, Santos & Dias, 2016), e dado que é 

um período de adaptação que requer a inclusão de novos comportamentos e conhecimentos 

(Soares & Prette, 2015). Também a Resiliência Familiar permite que os membros da família 

superem as adversidades de forma positiva (Bhana & Bachoo, 2011), e deste modo é possível 

que quanto mais elevada a Resiliência Familiar, mais elevado o Autoconceito dos estudantes 

universitários, e por consequência mais elevando será o rendimento académico, uma vez que, 

tal como Fryer (2015) afirma a pesquisa demonstra que o Autoconceito é um importante 

preditor de realizações futuras. Também Raju (2013) conclui que o Autoconceito tem uma 

significante influência no Desempenho Académico. Deste modo, torna-se igualmente 

pertinente perceber a influência da perceção da Resiliência familiar no Desempenho 

Académico, direta ou indiretamente. Consequentemente, o objetivo geral deste estudo centra-

se em analisar a relação entre a Resiliência Familiar e o Autoconceito e Desempenho 

Académico dos estudantes universitários. Como objetivos específicos pretendeu-se observar a 

correlação entre as dimensões da Resiliência familiar, das dimensões do Autoconceito e 

Desempenho Académico dos estudantes universitários?, e observar se as dimensões da 

Resiliência familiar e do Autoconceito têm efeito preditor sobre o Desempenho Académico 

dos estudantes universitários.  
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Metodologia 

 

No presente estudo, delinearam-se duas questões de investigação, sendo a primeira: existe 

correlação entre as variáveis da Resiliência familiar, Autoconceito, nomeadamente o 

Autoconceito Académico, e Desempenho Académico dos estudantes universitários?, e a 

segunda: serão a Resiliência familiar e o Autoconceito preditores do Desempenho Académico 

dos estudantes universitários? Deste modo, e para atingir os objectivos e responder às qustões 

de investigação equacionadas, foi desenhado um de natureza quantitativa, transversal, de 

carácter correlacional e comparativo. 

Amostra 
 

Neste estudo, participaram um total de 471 estudantes do ensino superior, selecionados 

através de uma amostragem por conveniência numa universidade do norte de Portugal, com 

idades entre os 18 e os 30 anos, sendo a média de idade 19.99 anos (DP=2.11). Destes 

participantes, 40.1% eram alunos do primeiro ano universitário, 28.9% do segundo ano e 

31.0% do terceiro ano. 63.3% dos participantes eram do sexo feminino e 36.7% do sexo 

masculino. 

 

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes por quatro das escolas da universidade 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados do estudo foram recolhidos em diferentes escolas da universidade (Tabela 1), sendo 

que 11.3% dos participantes frequentavam a Escola Superior de Saúde, 55.2% a Escola de 

Ciências Humanas e Sociais, 17.4% a Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias e, por fim, 

 n % 

 
Escola Superior de Saúde 53 11.3 

Escola Ciências Humanas e 

Sociais 

260 55.2 

Escola de Ciências Agrárias e 

Veterinárias 

82 17.4 

Escola de Ciências e Tecnologias 76 16.1 

Total 471 100.0 
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16.1% a Escola de Ciências e Tecnologias. De referir que não foi possível colher dados numa 

das escolas da universidade. 

 

Instrumentos 

 

Neste estudo, foram utlizados três instrumentos, sendo eles um questionário sobre o 

Desempenho Académico auto-relatado pelos estudantes (anexo 1), o questionário Self-

Description Questionnaire III (SDQ-III), na versão portuguesa adaptada por Faria e Fontaine 

(1992) e Questionário de Resiliência Familiar, adaptado por Peixoto e Martins (2012) à 

população portuguesa.  

De forma a avaliar o Desempenho Académico dos estudantes universitários, foi elaborado um 

questionário de uma única questão relativamente às últimas notas académicas obtidas, sendo 

esta “qual a média académica do semestre anterior?” , com quatro opções de resposta: uma 

média má (inferior a 10), suficiente (entre 10 e 13), boa (entre 14 e 16) e muito boa (entre 17 

e 20). 

Para avaliar o Autoconceito dos jovens universitários foi utilizada a escala SDQ-III, 

construída por Marsh e O’Neill (1984) e adaptada por Faria e Fontaine (1992) à população 

portuguesa. O SDQ-III destina-se a avaliação do Autoconceito em jovens universitários, 

sendo uma escala com 136 itens. São avaliadas 13 dimensões do Autoconceito, organizadas 

em três domínios: Autoconceito académico (30 itens), Autoconceito não académico (94 itens) 

e Autoconceito geral (12 itens). Assim, o domínio do Autoconceito académico é constituído 

por três dimensões específicas sendo elas a dimensão da matemática, verbal e Assuntos 

Escolares em Geral. o domínio do Autoconceito não-académico é constituído por nove 

dimensões específicas: resolução de problema, físico total (constituída pelas dimensões da 

aparência física e da competência física), social total (constituída pelas dimensões da relação 

com pares do mesmo sexo, da relação com pares de sexo oposto e da relação com os pais), 
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valores espirituais, honestidade e estabilidade emocional. As respostas são avaliadas através 

de uma escala de Likert de 8 pontos, que varia de concordo totalmente até discordo 

totalmente. A pontuação em cada dimensão faz-se somando o valor autoatribuído em cada 

um dos itens que a compõem, após inversão de pontuação nos itens negativamente 

formulados. Quanto mais elevada a pontuação, mais elevado o Autoconceito na respetiva 

dimensão. 

Em termos da consistência interna, a versão do SDQ-III adaptada à população portuguesa por 

Faria e Fontaine (1992), revela boas qualidades psicométricas, com valores de Alpha de 

Cronbach superiores a 0.70 (dimensão Matemática α=0.92; dimensão Verbal α=0.84; 

dimensão Assuntos Escolares em Geral α=0.80; dimensão Aparência Física α=0.88; 

dimensão Competência Física α=0.94; dimensão Relações com Pares do Mesmo Sexo 

α=0.84; dimensão Relações com Pares do Sexo Oposto α=0.84; dimensão Relações com os 

Pais α=0.83; dimensão Resolução de Problemas α=0.75; dimensão Estabilidade Emocional 

α=0.83; dimensão Honestidade α=0.74; dimensão Valores Espirituais α=0.92; dimensão 

Autoconceito Global α=0.88). O presente estudo também apresentou boas qualidades 

psicométricas com valores de Alpha de Cronbach superiores a 0.70 em todas as dimensões 

(dimensão Matemática α=0.92; dimensão Verbal α=0.82; dimensão Assuntos Escolares em 

Geral α=0.83; dimensão Autoconceito Académico α=0.88; dimensão Aparência Física 

α=0.91; dimensão Competência Física α=0.94; dimensão Físico Total α=0.94; dimensão 

Relações com Pares do Mesmo Sexo α=0.84; dimensão Relações com Pares do Sexo Oposto 

α=0.84; dimensão Relações com os Pais α=0.84; dimensão Social Total α=0.89; dimensão 

Resolução de Problemas α=0.76; dimensão Estabilidade Emocional α=0.87; dimensão 

Valores Espirituais α=0.91; dimensão Autoconceito Global α=0.91; dimensão Autoconceito 

Não Académico α=0.94; Escala Total α=0.96), com exceção da dimensão Honestidade que 

apresentou um α=0.66. Contudo, ainda que os valores ideias sejam α > 0.70, consistências 
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internas abaixo de 0.70 e próximas a 0.60 são consideradas satisfatórias (Souza, Alexandre & 

Guirardello, 2017), sendo igualmente importante e necessário mais trabalhos e estudos para 

conclusões definitivas.  

De forma a avaliar o perfil de Resiliência familiar dos jovens universitários, foi utilizada a 

adaptação à população portuguesa dos autores Peixoto e Martins (2012) do Perfil de 

Resiliência Familiar (PRF) de McCubbin e McCubbin (1993). Este questionário é constituído 

por cinco dimensões. A dimensão Mudanças Familiares é uma escala dicotómica, composta 

por quinze itens que pretende avaliar eventos que ocorreram e que possam ter exposto a 

família a uma maior vulnerabilidade. A dimensão da Coerência Familiar é composta por 

quatro itens que focam as capacidades da família para lidar com eventos stressantes. A 

dimensão seguinte é denominada de Flexibilidade Familiar e é composta por sete itens, que 

avaliam a participação dos elementos nas tomadas de decisões familiares e a forma como 

lidam com os problemas. A dimensão do Envolvimento Familiar é composta por sete itens e 

está relacionada com os relacionamentos e proximidade entre os elementos da família e 

implicações destes no bem-estar geral. Por fim, a dimensão de Suporte Social da Família é 

composta por 17 itens e ajuda a perceber se a família está integrada na comunidade, se a vê 

como um recurso e a forma como sente o apoio emocional e o suporte dos amigos e 

familiares. Através das pontuações finais obtidas em cada dimensão, é possível obter e 

determinar o Perfil de Resiliência da Família, sendo possível apurar uma pontuação baixa, 

média ou alta de Perfil Familiar Resiliente (Peixoto & Martins, 2012).  
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Tabela 2. Consistência Interna das dimensões do PRF na adaptação portuguesa de Peixoto e Martins (2012) e no 

presente estudo 

 

Estudo de Peixoto e 

Martins (2012)  

α-Cronbach (n=124) 

Presente Estudo  

α-Cronbach (n=471) 

Mudanças Familiares 0.41 0.62 

Coerência Familiar 0.35 0.58 

Flexibilidade 0.60 0.81 

Envolvimento 0.68 0.89 

Suporte Social 0.78 0.83 

Escala Completa - 0.71 
 

A nível das propriedades psicométricas, os autores da adaptação portuguesa do PRF 

obtiveram valores de consistência interna baixos nas dimensões Mudanças Familiares, 

Coerência Familiar e Flexibilidade. Os autores justificam a consistência interna da dimensão 

Mudanças Familiares com a idade do grupo (�̅�=19.99; DP=2.11) que fez parte do estudo, 

sendo pessoas numa fase da vida em que já não estão sujeitos a mudanças substanciais na 

família (Peixoto & Martins, 2012). Relativamente à dimensão Coerência Familiar, a 

consistência interna poderá ter sido influenciada, segundo Peixoto e Martins (2012), pelo 

facto de ter apenas quatro itens, não equivalentes entre si e que avaliam dimensões diferentes, 

podendo justificar assim o alfa de Cronbach obtido no presente estudo, que no entanto foi 

superior ao do estudo de Peixoto e Martins (2012). Os restantes valores de consistência 

interna, no presente estudo, foram satisfatórias, uma vez que são valores de alfa de Cronbach 

superiores a 0.60 (Souza, Alexandre & Guirardello, 2017).   

 

Procedimentos 

 

A recolha de dados foi efetuada após a obtenção do parecer favorável da Comissão de Ética 

da Universidade (anexo 2). Os questionários foram preenchidos individualmente pelos 

estudantes em sala de aula, após a obtenção da autorização do diretor de curso e do docente a 

lecionar na hora da colheita de dados. Aos estudantes foram apresentados os objetivos 

genéricos do estudo e foi-lhes assegurado que o preenchimento dos questionários seria um 



60 

 

ato voluntário e que poderiam desistir a qualquer momento do preenchimento sem que daí 

resultasse prejuízo para o próprio. 

Os dados recolhidos foram analisados através do programa IBM-SPSS® versão 23.  

Os testes estatísticos a utilizar para responder às questões de investigação foram o coeficiente 

de correlação r de Pearson, de forma a perceber as correlações entre as dimensões da 

Resiliência Familiar e do Autoconceito, e consequentemente o coeficiente de correlação Rho 

de Spearman, de forma a perceber as correlações entre as dimensões da  Resiliência Familiar 

e do Autoconceito com o Desemepnho Académico; a opção por um teste não paramétrico 

prendeu-se com a natureza categórica da variável Desempenho Académico. Por fim, utilizou-

se a análise de regressão para perceber o efeito preditor das dimensões da Resiliência 

Familair e do Autoconceito sobre o Desempenho Académico. 

Resultados 
 

Em primeiro lugar será apresentada uma análise descritiva das variáveis em estudo, seguindo-

se a estatística inferencial que permitiu responder às questões de investigação. 

Relativamente ao Desempenho Académico dos participantes (figura 1), metade encontra-se 

na categoria “bom”, logo seguida pela categoria “suficiente”. Apenas 7% afirmou ter tido 

uma média muito boa e apenas 4% dos participantes afirmou ter tido uma média insuficiente, 

no semestre anterior. 
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Fig 1. Distribuição de frequências relativas ao Desempenho Académico autorrelatado pelos estudantes 

universitários 

 

No que diz respeito as dimensões do Autoconceito, podemos observar mais sobre estas 

através da estatística descritiva das mesmas (tabela A – anexo 3). As dimensões do 

Autoconceito apresentam médias satisfatórias, sendo que nenhuma apresenta valores perto do 

seu mínimo, que indicaria um baixo Autoconceito.  

A nível da dimensão do Autoconceito Académico, composta pelo Autoconceito em 

Matemática (�̅�=48.84; DP=15.99), Verbal (�̅�=53.98; DP=10.55) e Assuntos Escolares em 

Geral (�̅�=53.92; DP=10.10), que são dimensões constituídas pelo mesmo número de itens, 

percebe-se que os jovens universitários possuem uma média inferior no que toca à dimensão 

da Matemática. A nível do Autoconceito Social, que é composto por dimensões com o 

mesmo número de itens, verifica-se que os jovens universitários possuem um Autoconceito 

superior na Relação com os Pais (�̅�=61.24; DP=11.47), com uma pequena diferença do 

Autoconceito a nível da Relação com os Pares do Mesmo Sexo (�̅�=57.27; DP=10.75) ou com 

Pares do Sexo Oposto (�̅�=55.08; DP=11.54). Nas dimensões compostas por dez itens, 

verifica-se que a dimensão onde os estudantes universitários apresentam um maior 

Autoconceito é na dimensão a nível da Relação com os Pais (�̅�=61.24; DP=11.47), e 
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apresentam um menor Autoconceito na dimensão Estabilidade Emocional (�̅�=45.60; 

DP=12.48).  

De forma a perceber o Perfil de Resiliência Familiar dos estudantes do ensino superior, 

efetuou-se uma análise descritiva dos dados, sendo que a determinação do perfil é realizada 

através das pontuações finais de cada dimensão, permitindo um juízo de baixo, médio ou alto 

perfil resiliente para cada dimensão estudada (Peixoto & Martins, 2012).  

Tabela 3. Classificação do Perfil de Resiliência Familiar (Peixoto & Martins, 2012)  
 Baixo Médio Alto 

Mudanças Familiares 0-3 4-5 6-15 

Coerência Familiar 0-11 12-14 15-16 

Flexibilidade Familiar 7-21 22-26 27-35 

Envolvimento Familiar 7-28 29-33 34-35 

Suporte Social Familiar 0-53 54-63 64-68 

 

Tabela 4. Perfil de Resiliência Familiar dos Estudantes do Ensino Superior (n=471) em cada variável da 

Resiliência Familiar 

 
Média Desvio-Padrão 

Perfil de Resiliência 

no presente estudo 

Mudanças Familiares 3.00 2.27 Baixo 

Coerência Familiar 10.40 2.68 Baixo 

Flexibilidade Familiar 22.56 5.22 Médio 

Envolvimento Familiar 29.60 5.40 Médio 

Suporte Social Familiar 48.52 8.02 Baixo 

 

Desta forma, verifica-se (tabela 4) que o perfil de Resiliência Familiar dos estudantes do 

ensino superior que participaram no estudo é baixo para todas as dimensões estudadas, com 

exceção do Envolvimento Familiar e da Flexibilidade Familiar que pontuam um perfil médio. 

Relativamente às Mudanças Familiares, os estudantes não têm perceção de eventos que 

possam ter exposto a família a vulnerabilidades. Face à Coerência Familiar, os estudantes 

revelam valores indicativos de uma coesão familiar medíocre. No que diz respeito ao 

Envolvimento Familiar e à Flexibilidade Familiar, o perfil obtido mostra um envolvimento 

intermédio com uma flexibilidade onde a família apresenta um funcionamento positivo. Por 
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fim, a nível do Suporte Social Familiar, os estudantes percecionam pouco suporte da sua 

família, obtendo um perfil de resiliência familiar baixo.   

 

Tabela 5. Valores da Assimetria e Curtose das variáveis da Resiliência Familiar. 

 Assimetria 
Erro padrão de 

Assimetria 
Curtose 

Erro padrão de 

Curtose 

Flexibilidade Familiar 0.19 0.08 0.13 0.16 

Envolvimento Familiar -1.24 0.08 1.25 0.16 

Suporte Social -0.25 0.08 0.14 0.16 

Mudanças Familiares 0.79 0.08 0.67 0.16 

Coerência Familiar -0.48 0.08 0.82 0.16 

Escala Total -0.58 0.08 0.48 0.17 

 

A normalidade da distribuição das variáveis em estudo foi confirmada, uma vez que todos os 

valores de assimetria e achatamento estão compreendidos entre -1 e 1, com os valores todos a 

aproximar-se de zero (Miot, 2017), como é observável para as variáveis da Resiliência 

Familiar (tabela 5) e para as variáveis do Autoconceito (tabela B em anexo 4). Esta análise 

permite decidir da utilização de testes paramétricos na estatística inferencial para responder 

às questões de investigação. 

Para responder à primeira questão de investigação, ou seja, de forma a perceber se existe 

correlação entre as dimensões da Resiliência Familiar e do Autoconceito, utilizou-se o 

coeficiente de correlação r de Pearson.   

Como é possível observar na tabela 6, há correlações entre domínios do Autoconceito e as 

dimensões da Resiliência familiar, com significância estatística (p ≤ .05). 
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Tabela 6. Valores r de Pearson entre os domínios do Autoconceito e dimensões da Resiliência 

Familiar 

  Flexibilidade  Envolvimento Suporte Coerência Mudanças 

Autoc. Matemática r  0.04 n.s. 0.02 n.s. 0.05 n.s. -0.01n.s. -0.04 n.s. 

Autoc. Verbal r 0.27* 0.23* 0.29* 0.18* -0.01 n.s. 

Autoc. Assuntos 

Escolares 

r  0.23* 0.26* 0.32* 0.14* -0.05 n.s. 

Autoc. Resolução de 

Problemas 

r  0.25* 0.08 n.s. 0.25* 0.18* 0.02 n.s. 

Autoc. Competência 

Física 

r  0.14* 0.15* 0.19* 0.07 n.s. -0.06 n.s. 

Autoc. Aparência 

Física 

r 0.19* 0.19* 0.26* 0.17* -0.11* 

Autoc. Pares Mesmo 

Sexo 

r 0.25* 0.27* 0.49* 0.22* -0.07 n.s. 

Autoc. Pares Sexo 

Oposto  

r 0.24* 0.20* 0.29* 0.14* -0.04 n.s. 

Autoc. Relação 

c/Pais 

r 0.51* 0.64* 0.63* 0.43* -0.17* 

Autoc. Valores 

Espirituais 

r 0.20* 0.15* 0.20* 0.53* -0.01 n.s. 

Autoc. Honestidade r 0.18* 0.28* 0.35* 0.19* -0.03 n.s. 

Autoc. Estabilidade r 0.25* 0.19* 0.38* 0.16* -0.16* 

Autoc. Académico r 0.24* 0.21* 0.27 0.11** -0.04 n.s. 

Autoc. Físico Total r 0.19* 0.21* 0.26* 0.15* -0.09 n.s. 

Autoc. Social Total r 0.45* 0.49* 0.62* 0.34* -0.14* 

Autoc. Não 

Académico 

r 0.42* 0.41* 0.55* 0.41* -0.16* 

Autoc. Global r 0.37* 0.32* 0.52* 0.36* -0.10* 

Autoc. Total r  0.42* 0.41* 0.55* 0.37* -0.16* 
* p<0.001 

** p<0.05 

n.s. – não significativo  

 

Assim, o Autoconceito referente à matemática não se correlacionou com nenhuma variável 

da Resiliência Familiar (p>0.05). Excluindo este domínio do Autoconceito, no que diz 

respeito à Flexibilidade Familiar, esta correlaciona-se com todos os restantes domínios do 

Autoconceito (p≤0.05). O mesmo acontece com o suporte social familiar. O envolvimento 

familiar não se correlaciona com o Autoconceito em Matemática e com o domínio da 

Resolução de Problemas. Relativamente à Coerência Familiar, nenhuma correlação foi 

encontrada entre a mesma e o Autoconceito Matemático e o domínio da Competência Física. 

Por fim, no que diz respeito às Mudanças Familiares existe relação entre esta variável e os 
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domínios do Autoconceito relacionado com a Aparência Física, com a Relação com os Pais, 

com a Estabilidade Emocional, com a dimensão do Autoconceito face ao Físico Total e ao 

Social Total, com o Autoconceito relativamente a aspetos não académicos e com o 

Autoconceito Global e Total (p<0.05).  

Tabela 7. Valores do coeficiente de correlação Rho de Spearman entre as diferentes dimensões do Autoconceito, 

as dimensões da Resiliência Familiar e Desempenho Académico 
 Desempenho Académico 

 Rho de Spearman p 

Autoc. Matemática 0.09 0.06 

Autoc. Verbal 0.05 0.26 

Autoc. Assuntos Escolares 0.36 0.01 

Autoc. Competência Física 0.08 0.09 

Autoc. Aparência Física 0.12 0.02 

Autoc. Pares Mesmo Sexo 0.01 0.87 

Autoc. Pares Sexo Oposto  -0.01 0.89 

Autoc. Relação com os Pais 0.14 0.01 

Autoc. Resolução de Problemas 0.02 0.73 

Autoc. Valores Espirituais 0.04 0.38 

Autoc. Honestidade 0.16 0.01 

Autoc. Estabilidade -0.03 0.50 

Autoc. Académico 0.21 0.01 

Autoc. Físico Total 0.11 0.03 

Autoc. Social Total 0.07 0.16 

Autoc. Não Académico 0.07 0.16 

Autoc. Global 0.07 0.16 

Autoc. Total 0.11 0.03 

Flexibilidade Familiar -0.03 0.54 

Envolvimento Familiar 0.10 0.03 

Suporte Familiar 0.02 0.67 

Coerência Familiar 0.11 0.02 

Mudanças Familiares 0.01 0.96 

Resiliência Familiar Total 0.11 0.02 

 

No que diz respeito às correlações entre as dimensões do Autoconceito e da Resiliência 

Familiar com o Desempenho Académico, foram verificadas algumas correlações (tabela 7) 

através do coeficiente de correlação Rho de Spearman. A variável Desempenho Académico 

mostrou estar significativamente correlacionada com a dimensão do Autoconceito Relação 

com os Pais, Assuntos Escolares em Geral, Autoconceito Académico, Autoconceito Físico 

Total e Autoconceito Total (p<0.05).  Também mostrou estar correlacionada 
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significativamente com a dimensão da Resiliência Familiar Coerência Familiar, 

Envolvimento Familiar e Resiliência Familiar Total (p<0.05).  

Para responder à última questão de investigação: Serão a Resiliência familiar e o 

Autoconceito preditores do Desempenho Académico? efetuaram-se análises de regressão 

tomando como variável dependente o Desempenho Académico e as variáveis preditoras as 

dimensões da Resiliência Familiar e, em seguida, tomando as dimensões do Autoconceito 

como variáveis preditoras e o Desempenho Académico como variável critério.  

 

Tabela 8. Análise de regressão das dimensões da Resiliência Familiar sobre o Desempenho Académico (variável 

critério) 

 Coeficiente 

determinação 

R2 

Erro 

padrão 

Coeficiente  

Não Padronizado 

Coeficiente 

Padronizado 
t p 

 B 
Erro 

Padrão 
Beta 

Coerência 

Familiar 
0.01 0.67 0.03 0.01 0.12 2.52 0.01 

 

Tabela 9. Análise de regressão das dimensões do Autoconceito sobre o Desempenho Académico (variável 

critério) 

 Coeficiente 

determinação 

R2 

Erro 

padrão 

Coeficiente  

Não Padronizado 

Coeficiente 

Padronizado 
t p 

 B 
Erro 

Padrão 
Beta 

Assuntos 

Escolares em 

Geral 

0.13 0.65 0.02 0.01 0.36 7.32 0.01 

 

De acordo com o resultado das análises de regressão (tabela 8 e 9), observa-se um efeito 

preditor da dimensão do Autoconceito Assuntos Escolares em Geral e da dimensão Coerência 

Familiar (p<0.05) no Desempenho Académico. É possível verificar que um melhor 

Autoconceito Assuntos Escolares em Geral leva, em média, à obtenção de melhores notas 

académicas (B=0.02; t=7.32; p≤0.01). Pode-se verificar também que 13% da variação do 

Desempenho Académico é explicada pelo Autoconceito ligado a Assuntos Escolares em 



67 

 

Geral (R2=0.13) e, por outro lado, o erro de predição é, em média, de 0.65 valores. É também 

possível verificar que uma melhor Coerência Familiar leva, em média, à obtenção de 

melhores notas académicas (B=0.03; t=2.52; p≤0.01). Pode-se verificar também que 1% 

variação do Desempenho Académico é explicada pela Coerência Familiar (R2=0.01) e o valor 

do erro de predição que é, em média, de 0.67 valores.  

 

Discussão dos resultados 

 

Tal como Walsh (1996a) afirmou, o conceito de Resiliência Familiar é oportuno, já que 

caminhamos para um mundo que se torna cada vez mais complexo e imprevisível. Também o 

Autoconceito tem um papel preditor do comportamento futuro, motivando-o especialmente 

face a acontecimentos adversos e crises (Faria & Azevedo, 2004). Este conceito pode 

influenciar o Desempenho Académico, uma vez que a entrada na universidade e atividades 

propostas por esta em comparação ao ensino médio formam uma fase de crise de adaptação 

(Pinho, Tupinambá & Basto, 2016) o que foi verificado neste estudo, através da confirmação 

da relação entre as três variáveis e da verificação de uma relação preditora da dimensão 

Coerência Familiar e a dimensão do Autoconceito Assuntos Escolares em Geral sobre o 

Desempenho Académico. 

Através dos resultados obtidos, observou-se que cerca de metade dos estudantes da amostra 

apresentou um bom desempenho académico. A nível do Autoconceito Académico, percebeu-

se que os jovens universitários possuem uma média inferior no que toca à dimensão da 

Matemática. Nas dimensões compostas por dez itens, verificou-se um maior Autoconceito na 

dimensão Relação com os Pais, e um menor na dimensão Estabilidade Emocional.  

Relativamente à Resiliência Familiar, verificou-se que o perfil de Resiliência Familiar dos 

estudantes universitários da amostra é baixo para todas as dimensões estudadas, com exceção 

do Envolvimento Familiar que pontua um perfil médio. Relativamente às Mudanças 

Familiares, os estudantes não tinham perceção de eventos que possam ter exposto a família a 
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vulnerabilidades. Face à Coerência Familiar e à Flexibilidade Familiar, observou-se um perfil 

onde as famílias não são caracterizadas pelos estudantes como capazes de lidar com eventos 

stressantes e onde os mesmos acham que os elementos da família não são todos tidos em 

conta da mesma forma na tomada de decisões. No que diz respeito ao Envolvimento Familiar, 

o perfil obtido revelou famílias onde existe alguma proximidade entre os seus elementos. Por 

fim, a nível do Suporte Social Familiar, os estudantes não sentem apoio emocional dos 

familiares.   

Especificamente, acerca das questões de investigação, verificou-se que vários domínios da 

Resiliência Familiar têm relação com as dimensões do Autoconceito e com o Desempenho 

Académico. Relativamente à Flexibilidade Familiar e do Suporte Familiar, no presente 

estudo, observou-se que as duas variáveis se relacionaram com todas as dimensões do 

Autoconceito com exceção à dimensão da Matemática. De lembrar que a nível universitário, 

a área da matemática varia muito de curso para curso. Assim, quanto maior a perceção que os 

estudantes universitários têm da capacidade da família em partilhar responsabilidade e da 

participação equivalente de todos os membros da família nas tomadas de decisões de forma a 

lidar com situações adversas, mais se sentem capazes a nível académico e não académico, 

bem como a nível das variáveis que constituem estas dimensões, e de forma geral. Também 

quanto mais os estudantes percecionam a sua família como um recurso e um apoio 

emocional, mais confiantes se sentem a nível académico e não académico, bem como a nível 

das variáveis que constituem estas dimensões, e em geral.  

Face ao Envolvimento Familiar e à Coerência Familiar, ambas as variáveis se relacionaram 

com todas as dimensões do Autoconceito com exceção da dimensão Matemática e Resolução 

de Problemas. Desta forma, quanto positiva a perceção que os estudantes possuem do 

relacionamento e proximidade dos elementos da família e das suas implicações no bem-estar 

bem como quanto mais positiva a perceção das capacidades familiares em lidar com eventos 
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estressantes, mais confiantes se sentem a nível a nível académico (com exceção a nível da 

matemática), não académico (com exceção na resolução de problemas) e em geral. Percebe-

se aqui que a forma como os estudantes percecionam os relacionamentos familiares e 

capacidade da família enfrentar os possíveis desafios e adversidades, não se relaciona com a 

forma como eles resolvem os seus problemas.  

Face à dimensão Mudanças Familiares as correlações observadas são negativas, ou seja, 

quanto maior é o Autoconceito Académico dos jovens universitários menor perceção de 

Mudanças Familiares possuem. Tendo em conta que o perfil de Mudanças Familiares foi 

baixo, quantas menos mudanças percecionaram, mais capazes e confiantes se sentiram face à 

sua aparência, sentiram-se mais confiantes na relação com os seus pais, sentiram-se mais 

estáveis a nível emocional, e mais confiantes nas interações sociais e a nível não académico, 

e, por fim, em geral auto percecionam-se como mais capazes. 

A nível do Desempenho Académico, observaram-se relações entre as variáveis da resiliência 

Familiar Coerência Familiar e Envolvimento Familiar. Assim, quanto mais elevada a 

perceção que os estudantes universitários possuem das capacidades familiares para lidar com 

eventos estressantes e dos relacionamentos e proximidades entre os membros da família, 

melhor o seu desempenho académico. Semelhantemente, quanto mais capazes e confiantes os 

estudantes se sentem face aos Assuntos Escolares em Geral, na relação com os pais, a nível 

académico e físico, melhor o seu Desempenho Académico.   

Desta maneira, observou-se relações entre a Resiliência Familiar, o Autoconceito e o 

Desempenho Académico. Estes resultados foram semelhantemente verificados por Razak et 

al. (2019), que encontrou uma relação positiva entre a influência da família e o Desempenho 

Académico. Também, Kaur, Rana e Kaur (2009) afirmaram que a raiz do Autoconceito está 

nas experiências familiares, e de facto, seria de esperar que se verificasse que variáveis da 

Resiliência Familiar se relacionassem com dimensões do Autoconceito.  
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Álvarez et al. (2015) concluiu que a dimensão Envolvimento Familiar estava 

diferencialmente relacionada com o Autoconceito. Também no presente estudo a dimensão 

Envolvimento Familiar mostrou estar significativamente relacionada com todas as dimensões 

do Autoconceito, com exceção da dimensão do Autoconceito em Matemática.  

Assim, face à primeira questão de investigação delineada, relativamente a uma possível 

relação entre a Resiliência Familiar, o Autoconceito e o Desempenho Académico, esta foi 

respondida afirmativamente. Existe relação entre a Resiliência Familiar e o Autoconceito 

académico, sendo que existe significância estatística na correlação entre algumas das 

variáveis, aliás, entre todas as dimensões do Autoconceito, excepto o Autoconceito em 

Matemática, e as diferentes dimensões da Resiliência Familiar 

No que diz respeito à segunda questão de investigação, foram encontradas variáveis 

preditoras do Desempenho Académico, sendo elas a Coerência Familiar e os Assuntos 

Escolares em Geral. Uma elevada perceção da capacidade da família em lidar com eventos 

stressantes e uma elevada perceção dos estudantes universitários face a si mesmos como 

capazes a nível dos Assuntos Escolares em Geral, indicará um melhor Desempenho 

Académico, ou seja, sucesso académico.  

Analisando o Autoconceito e o Desempenho Académico, o presente estudo chegou à mesma 

conclusão de vários outros estudos, como Lone e Lone (2016), que encontraram relação entre 

o Autoconceito e o Desempenho Académico entre alunos do ensino médio. Também Rashid, 

Iqbal e Khalid (2015) concluíram que os estudantes universitários com melhor autoconceito 

tinham também melhores resultados académicos (Rashid, Iqbal & Khalid, 2015). No que se 

refere à Resiliência familiar e ao Desempenho Académico, pode-se referir Sothan (2018) que 

concluiu que os fundamentos familiares são importantes na vida do estudante, e a família 

estaria associada à realização dos estudantes universitários. Esta afirmação está de acordo 
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com o resultado encontrado face a influência de uma das dimensões da Resiliência Familiar 

com o Desempenho Académico.  

Um clima emocional familiar positivo influencia o desempenho escolar dos jovens desde 

muito cedo, não se podendo negar o papel que a família tem na vida escolar dos filhos 

(Ferreira & Barrosa, 2010) e posteriormente na sua vida universitária, sendo que a forma 

como uma família confronta os desafios, atenua o stresse e se reorganiza irá influenciar, 

segundo Walsh (2016), a adaptação imediata e a longo prazo de cada membro da família. 

Face ao Autoconceito, Gasparotto, Szeremeta, Vagetti, Stolz e Oliveira (2018) afirmam que 

no contexto académico, uma perceção elevada do Autoconceito pode favorecer o 

desempenho o que foi verificado no presente estudo, através da relação encontrada com a 

dimensão assuntos escolares do Autoconceito. Sothan (2018) afirma que fundamentos 

familiares são importantes para o estudante tanto a nível académico como não académico. 

Assim, a família e consequentemente a Resiliência familiar são importantes tanto para o 

Autoconceito desenvolvido pelos estudantes como para o seu Desempenho Académico.  

De modo conclusivo, os estudos da Resiliência Familiar com variáveis académicas e 

Autoconceito são poucos, sobretudo em Portugal. No entanto, são de grande pertinência, pois 

como verificado existe relação entre essas variáveis. Osti (2016) afirma que a dinâmica e 

interações familiares podem ser fonte de recursos para que a uma criança se desenvolva 

saudavelmente, aprendendo a lidar com as dificuldades, podendo levar também a reações de 

inadaptação, influenciando o Desempenho Académico futuro e a longo prazo, assumindo 

uma relação entre as duas variáveis, verificada no presente artigo. Uma boa dinâmica 

familiar, onde existem atitudes positivas, crenças e expectativas positivas dos pais acerca do 

sucesso dos filhos, favorecerem um desenvolvimento de um Autoconceito Académico 

positivo, motivando os estudantes para melhores resultados académicos (Gasparotto et al., 

2018). 
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É inegável que a família tem um papel importante na vida escolar dos filhos (Ferreira & 

Barrosa, 2010), e a Resiliência Familiar é uma das variáveis que parece ter impacto no 

comportamento escolar ou académico, tal como apontam os resultados do presente estudo, 

pois a Resiliência Familiar considera o sistema familiar como um todo (Martin et al., 2014). 

É impossível dissociar o Desempenho Académico do contexto em que o estudante vive 

incluindo contexto familiar (Osti, 2016), relacionando aqui a Resiliência Familiar. Em 

contexto académico, uma perceção elevada de Autoconceito pode favorecer o Desempenho 

Académico, sendo que este se relaciona com a disposição do estudante em traçar objetivos 

(Gasparotto et al., 2018).  

De notar que as famílias estão em transformação, crescendo em diversidade e complexidade 

na sua estrutura e hoje, no mundo, as vidas podem ser mais imprevisíveis e esmagadoras 

(Walsh, 2016). Estes factos podem influenciar a Resiliência Familiar percecionada pelos 

jovens, o seu Autoconceito, e consequentemente o seu sucesso académico.  

De modo conclusivo, os estudos da Resiliência Familiar com variáveis académicas e 

Autoconceito são poucos, sobretudo em Portugal; no entanto são de grande pertinência, pois 

como verificado existe relação entre essas variáveis. Osti (2016) afirma que a dinâmica e 

interações familiares podem ser fonte de recursos para que a uma criança se desenvolva 

saudavelmente, aprendendo a lidar com as dificuldades, podendo levar também a reações de 

inadaptação, influenciando o Desempenho Académico futuro e a longo prazo, assumindo 

uma relação entre as duas variáveis, verificada no presente artigo. Uma boa dinâmica 

familiar, onde existem atitudes positivas, crenças e expectativas positivas dos pais acerca do 

sucesso dos filhos, favorecerem um desenvolvimento de um Autoconceito Académico 

positivo, motivando os estudantes para melhores resultados académicos (Gasparotto et al., 

2018). 
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Conclusão 
 

Concluindo o presente estudo, verificou-se que existe uma relação entre o Autoconceito, a 

Resiliência Familiar e o Desempenho Académico, nomeadamente a nível da dimensão da 

Resiliência Familiar Coerência Familiar e da dimensão do Autoconceito Assuntos Escolares 

em Geral. Apesar desta conclusão e da amostra ser constituída por um número satisfatório de 

participantes, a mesma não pode ser generalizada a nível nacional nem a nível da população 

da Universidade da Região Norte, uma vez que apenas se utilizou estudantes desta Região e 

uma das escolas constituintes da Universidade não participou no estudo. 

Após a elaboração do presente trabalho, é importante mencionar a importância do mesmo 

para a Psicologia, nomeadamente para a Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, 

sobretudo a nível do contexto universitário. A entrada para a Universidade é uma 

possibilidade de desenvolvimento pessoal, com necessidade de competências de adaptação. 

De forma a reduzir situações de risco face à entrada para um contexto mais desafiador, 

nomeadamente abandono académico e desmotivação, comprometendo o sucesso pessoal e 

profissional, é necessário perceber que uma das formas de ajudar os estudantes universitários 

no seu insucesso académico será através dos serviços de Psicologia das instituições, 

identificando os fatores influenciadores desse insucesso. Assim, desenvolvendo cada vez 

mais estudos que analisem se o Autoconceito e a família, nomeadamente a Resiliência da 

mesma, podem influenciar o Desempenho Académico, estar-se-á a identificar fatores 

importantes que podem ser trabalhados com o estudante de forma a conseguir alcançar o 

desejado sucesso académico.  

Assim, dadas as relações entre a Resiliência Familiar, o Autoconceito e o Desempenho 

Académico descritas e verificadas em contexto universitário, a exposição dos alunos a 

atividades acadêmicas, sociais e extracurriculares dentro do campus universitário poderá 

contribuir para o desenvolvimento do Autoconceito (Nalah, 2014), que poderá ter sido 
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influenciado pela Resiliência Familiar, e, consequentemente, levar a um melhor Desempenho 

Académico dos alunos, evitando situações de crise individual. É necessário reforçar a 

necessidade de um maior número de pesquisas e trabalhos sobre o Autoconceito e o 

Desempenho Académico em contexto universitário, sendo que melhorar o Autoconceito e o 

interesse académico são componentes essenciais da educação (Fryer, 2015), e estas duas 

variáveis em conjunto com a Resiliência Familiar são sistemas que se relacionam entre si, e 

percebendo a influência de um dos sistemas nos outros poderá conseguir-se melhorar os 

restantes. Desta forma, estas pesquisas são também importantes uma vez que, tal como 

Gasparotto e colaboradores (2018) afirmam, existem muitas pesquisas que apresentam 

relações importantes entre variáveis como o Autoconceito e o Desempenho Académico, mas 

grande parte centra-se nas crianças, sendo poucos os estudos que apontam para a relação 

destas variáveis a nível universitário, tal como Rashid, Iqbal e Khalid (2015). 

Como sugestão para futuros estudos, sugere-se estudos longitudinais de forma a explorar a 

evolução da influência do Autoconceito no Desempenho Académico desde a entrada na 

universidade até a conclusão da mesma, bem como estudos que incluam diferenças de género 

e diferenças económicas. Também Cia e Barham (2008), sugeriram estudos longitudinais, 

importantes para monitorizar a relação entre o Autoconceito e o Desempenho Académico ao 

longo do desenvolvimento.  

É importante perceber também que a crise faz parte da condição humana e tal como Walsh 

(2016) afirma, a forma como se responde a mesma pode fazer a diferença no bem-estar da 

família e consequentemente do indivíduo, nomeadamente a nível do seu autoconceito, e em 

uma adaptação bem-sucedida. Desta forma, sugere-se a continuação de estudos que 

relacionem a Resiliência Familiar e constructos psicológicos a nível académico, pois como 

verificado no presente estudo existe relação entre os mesmos e estudos que ajudem a verificar 

estas relações são ainda poucos em Portugal.  
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Anexo 1 – Questionário autorrelatado sobre o Desempenho Académico 

 

Questionário Desempenho Académico 

 

Qual a sua média académica do semestre anterior?   

 Má (<10) …………. 

 Suficiente (10-13) .... 

 Boa (14-16) ………. 

 Muito Boa (17-20) ... 
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Anexo 2 – Parecer favorável da Comissão de Ética da Universidade 
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Anexo 3 – Tabela A. Estatísticas Descritivas das dimensões do Autoconceito 

 

Tabela A. Estatística descritiva das dimensões do Autoconceito 

 
Média Desvio-Padrão 

Mínimo 

da escala 

Máximo 

da escala 

Matemática (10 itens) 48.84 15.99 10 80 

Verbal (10 itens) 53.98 10.55 10 80 

Assuntos Escolares em Geral 

(10 itens) 
53.92 10.10 

10 80 

Autoconceito Académico  

(30 itens) 
156.99 25.92 

30 240 

Aparência Física (10 itens) 48.38 13.91 10 80 

Competência Física (10 itens) 50.86 16.23 10 80 

Físico Total (20 itens) 99.53 25.85 20 160 

Relação c/pares do mesmo 

sexo (10 itens) 
57.27 10.75 

10 80 

Relação c/pares de ≠ sexo (10 

itens) 
55.08 11.54 

10 80 

Relação com os pais  

(10 itens) 
61.24 11.47 

10 80 

Autoconceito Social Total  

(30 itens) 
169.21 25.13 

30 240 

Resolução de Problemas 

(10 itens) 
50.02 9.27 

10 80 

Estabilidade Emocional  

(10 itens) 
45.60 12.48 

10 80 

Honestidade (12 itens) 76.66 9.51 12 96 

Valores Espirituais  

(12 itens) 
51.74 20.15 

12 96 

Autoconceito Global 

 (12 itens) 
68.66 15.15 

12 96 

Autoconceito Não-

Académico (94 itens) 
492.42 66.60 

94 752 

Escala Total  

(136 itens) 
718.82 94.71 

136 1088 
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Anexo 4 – Tabela B. Valores de assimetria e achatamento (curtose) das diferentes dimensões 

do Autoconceito e do Desempenho Académico 

 

Tabela B. Valores de assimetria e achatamento (curtose) das diferentes dimensões do Autoconceito e do 

Desempenho Académico 

 Assimetria 

Erro de 

Assimetria 

Padrão 

Curtose 
Erro de Curtose 

Padrão 

Autoconceito Matemática -0.37 0.11 -0.62 0.23 

Autoconceito Verbal -0.08 0.11 -0.46 0.23 

Autoconceito Assuntos Escolares em 

Geral 
-0.17 0.11 -0.21 

0.23 

Autoconceito Académico -0.10 0.12 0.10 0.23 

Autoconceito Competência Física -0.34 0.11 -0.75 0.23 

Autoconceito Aparência Física -0.37 0.12 -0.23 0.23 

Autoconceito Físico Total -0.20 0.12 -0.49 0.23 

Autoconceito Relação Pares Mesmo 

Sexo 
-0.48 0.12 0.03 

0.23 

Autoconceito Relação Pares Sexo ≠ -0.39 0.11 -0.42 0.23 

Autoconceito Relação com Pais -0.89 0.11 1.66 0.23 

Autoconceito Social Total -0.40 0.12 0.24 0.23 

Autoconceito Valores Espirituais 0.02 0.11 -0.75 0.23 

Autoconceito Honestidade -0.63 0.12 0.17 0.23 

Autoconceito Estabilidade Emocional -0.25 0.11 -0.07 0.23 

Autoconceito Resolução de Problemas -0.14 0.12 0.31 0.23 

Autoconceito Não Académico -0.15 0.12 -0.14 0.25 

Autoconceito Global -0.55 0.11 0.13 0.23 

Autoconceito Total  -0.15 0.13 -0.15 0.25 

Desempenho Académico -0.08 0.11 -0.18 0.23 

 

 

 

 

 


